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No Senado, APMP defende nomeação
dos mais votados para PGR e PGJs
Deputado Antonio Goulart apresenta na Câmara Federal nova PEC neste sentido

O

Foto: APMP

presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, defendeu, em
audiência pública no Senado
Federal, a aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 47/2013,
com a condição de que sempre seja nomeado o candidato mais votado para
o cargo de procurador-geral da República, bem como os de procuradoresgerais de Justiça nos Estados. No dia
06/07, o deputado federal Antônio Goulart (PSD/SP) apresentou nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) neste sentido. Páginas 2 (Editorial), 4 e 5

Diretor da APMP é autor de
PL apresentado na Câmara
O deputado federal Major Olímpio (SD/SP) apresentou na Câmara Projeto de Lei (PL) de autoria do 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira
Júnior, que confere nova redação ao parágrafo 4º, artigo 33, da Lei Antidrogas,
para adequar o “tráfico privilegiado”, que
na legislação vigente confere redução de
até 1/3 da pena do infrator. Páginas 6 e 7

CRIMES CIBERNÉTICOS E DE RACISMO - Em reunião do Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP), o conselheiro Marcio Sérgio Christino (1º vice-presidente da APMP) apresentou proposta para a criação de um Núcleo de Crimes Cibernéticos e de Racismo. A sugestão foi pautada em um requerimento dirigido ao mesmo colegiado, há pouco mais de um ano, pelo promotor de
Justiça Christiano Jorge Santos, que defendeu, à época, a criação de uma unidade de ação para esses tipos de crimes. No CSMP, também foi abordada a
conduta de membros do Ministério Público durante a concessão de entrevistas coletivas e também em manifestações nas redes sociais. Páginas 12 e 13
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Promotores colaboram com
Comissão Anticorrupção
Os promotores de Justiça paulistas Cássio Roberto Conserino, José Carlos
Guillem Blat e Fernando Henrique Araújo foram convidados para colaborar com
a Comissão Especial Anticorrupção no
Congresso Nacional. Em fevereiro, eles
foram defendidos pela APMP, com sucesso, em sessão do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP). Página 9
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

A IMPORTÂNCIA DO MAIS VOTADO
Em audiência no Senado sobre a
PEC 47/2013, que versa sobre lista tríplice para definição do procurador-geral
da República, nós, da diretoria da APMP,
defendemos mais uma vez a importância
institucional da escolha do mais votado
(leia notícia nas páginas 4 e 5).
Nada melhor do que uma alteração constitucional que consagre o princípio democrático de que o primeiro colocado na eleição seja sempre o nomeado para o cargo - não só de procuradorgeral da República, mas também para os
cargos de procurador-geral de Justiça em
todos os Estados e no Distrito Federal.
O ideal é que nós tenhamos os 30
Ministérios Públicos com tratamento isonômico, ou seja, cada um podendo escolher o seu chefe, eleito pela classe. E

com um controle
importante da sociedade feito através da classe legislativa, seja pelo Senado
ou pela Assembleia Legislativa estadual.
O controle e o eventual impedimento do procurador-geral são feitos
pela casa legislativa, assim, nada mais
justo que a sua aprovação seja feita pelo
poder legislativo, tal qual os ministros de
tribunais superiores e membros do Conselho Nacional do Ministério Público e do
Conselho Nacional. De modo que teríamos um tratamento simétrico, isonômico e adequado às instituições.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação
Paulista do Ministério Público

CARTAS & MANIFESTAÇÕES
“Logo após a posse do procurador-geral Gianpaolo Smanio, ele se reuniu com o presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, e com todos os diretores da entidade de classe, na presença
da equipe de gabinete da PGJ, para que
pudéssemos afinar detalhes de uma atuação conjunta, sempre em defesa do Ministério Público. Muitas dessas questões
passam por defesa de prerrogativas nossas, institucionais. É uma conjugação de
esforços de pessoas responsáveis, prudentes, que têm experiência naquilo que
fazem. Nós estamos muito motivados. A
APMP marca presença permanentemente em Brasília, junto com a ProcuradoriaGeral. O Dr. Smanio determinou que todas as informações, dados, todos aqueles
elementos que sejam necessários a esta
atuação conjunta possam ser disponibilizados para a Associação, para que a gente possa lutar a boa luta, conjuntamente, em defesa da classe e, sobretudo, da
APMP EM AÇÃO
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sociedade.” – Paulo Sérgio de Oliveira e
Costa, subprocurador-geral de Justiça
“A Associação Paulista do Ministério Público se confunde com a própria história do Ministério Público. Nós temos a
alegria e a felicidade de contar com uma
associação de classe das mais respeitadas,
que tem feito um trabalho muito importante em prol dos promotores de Justiça do
Estado de São Paulo. A APMP exerce um
papel extremamente relevante junto aos
seus associados, à comunidade jurídica e
à sociedade brasileira. E tem se mostrado
uma voz muito atuante na defesa de prerrogativas da nossa Instituição e, sobretudo, na luta em favor de todos os colegas.
Todo promotor de Justiça tem muito orgulho, satisfação e honra em pertencer à
APMP.” – Antonio Carlos da Ponte, diretor da Escola Superior do Ministério Público e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (ESMP/Ceaf)
Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática
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Seminário do CAOCRIM na Sede Social da
APMP discute decisões do STF e do STJ
Evento foi acompanhado por centenas de internautas em transmissão pelo site da Associação
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O

Centro de Apoio Criminal Operacional do Ministério Público
do Estado de São Paulo (CAO
CRIM), com apoio da APMP, realizou
em 29/06 o seminário “Integração e
desafios: nova leitura de temas controvertidos no campo dos direitos fundamentais”, que debateu decisões do
Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), com
as presenças de promotores e procuradores de Justiça, delegados de Polícia Civil e oficiais da Polícia Militar
do Estado de São Paulo. O evento foi
realizado no auditório “Francismar Lamenza” da Sede Social, no Largo São
Francisco, em São Paulo, e foi acompanhado por internautas, em transmissão online ao vivo, no site da entidade de classe. Representaram a
APMP no seminário o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino (que é,
também, membro do Conselho Superior do Ministério Público), e a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.
Compareceram, também, o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo
Poggio Smanio, o corregedor-geral
do Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP), Paulo Afonso Garrido de Paula, o subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais
e Institucionais, Mário Luiz Sarrubbo, o secretário do Conselho Superior
do Ministério Público (CSMP), Thiago Cintra Zarif, o secretário da Procuradoria Criminal, Ruy Cid Martins,
a assessora do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional/ Escola
Superior do Ministério Público (Ceaf/
ESMP), Silvia Chakian de Toledo Santos (na ocasião, representando o diretor do Ceaf/ESMP, Antonio Carlos
da Ponte), o coordenador do Departamento de Inquérito Policiais (Dipo),
juiz corregedor Antônio Maria Patiño
Zorsz, coronel da Polícia Militar Ricardo Gambaroni e o delegado-geral adjunto Waldir Antônio Corvino Junior,

Marcio Sérgio Christino, Paulo Afonso Garrido de Paula, Gianpaolo Poggio Smanio, Ricardo Gambaroni,
Antônio Maria Patiño Zorsz, Silvia Chakian, Mário Luiz Sarrubbo e Waldir Antônio Corvino Junior

representando o delegado-geral da
Polícia Civil, Youssef Abou.
“A APMP tem o enorme prazer
de colaborar para eventos que possam trazer benefícios para o Ministério Público e para a comunidade”,
afirmou Marcio Sérgio Christino, que,
na ocasião, representou o presidente da entidade de classe, Felipe Locke Cavalcanti. Por sua vez, o procurador-geral Gianpaolo Smanio, falou
da importância do evento para a área
criminal do Ministério Público e destacou a integração entre o Ministério Público e as polícias civil e militar,
presentes no evento. “É com essa integração que vamos fazer da Justiça,
célere, para a população, que tem exigido esta eficiência por parte do Estado”, frisou. De acordo com o corregedor-geral do Ministério Público,
Paulo Afonso Garrido de Paula, o seminário é extremamente importante
para a função e orientação de todos
que atuam na corregedoria. “Principalmente à luz desses novos acórdãos,

que preocupam a todos. Por isso temos que acumular a discussão e conhecimento para cumprir adequadamente a nossa função”.
Frente ao projeto Audiência de
Custódia, o juiz corregedor Antonio Patiño ressaltou a discussão dos temas:
“Esses novos parâmetros dão nova
direção daquilo que teremos que enfrentar”. Já o coronel Ricardo Gambaroni disse que a Polícia Militar e o Ministério Público são “instituições que
possuem objetivos comuns, como o
de aproximar o Estado do cidadão”.
O delegado-geral Waldir Corvino Junior destacou a importância do debate nos termos dos Direitos Humanos.
“A ligação com o Ministério Público é
importantíssima”, defendeu. Por fim,
Silvia Chakian, assessora do Ceaf/ESMP,
elogiou a iniciativa da realização do
evento em conjunto e a pauta: “É uma
demonstração de que a única forma
de enfrentamento a todo tipo de criminalidade e violência é trabalhando
em rede com todas as instituições”.
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Nomeação de mais votados para P

Felipe Locke Cavalcanti, presidente da associação paulista, ressa
Foto: Reprodução

D

urante audiência pública realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
do Senado Federal no dia 30/06, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
47/2013, de autoria do senador Cássio
Cunha Lima (PSDB/PB), com a condição
de que sempre seja nomeado o candidato mais votado pela classe para o cargo
de procurador-geral da República (PGR),
bem como para procuradores-gerais de
Justiça nos Estados. Além de seu presidente, a entidade de classe paulista foi
representada também, na ocasião, pelo
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira
Júnior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e a diretora do Departamento de
Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.
A PEC 47/2013, com o texto atual, tem como objetivo alterar o § 1º do
art. 128 da Constituição Federal, incluindo a exigência de que a escolha do PGR
pelo presidente da República seja feita a
partir de uma lista tríplice elaborada por
membros do Ministério Público Federal
(MPF). O texto ainda propõe que o man-

Lauro Machado Nogueira, Felipe Locke Cavalcanti, Elísio Teixeira Lima Filho e o senador Randolfe Rodrigues

dato do PGR e dos procuradores-gerais
de Justiça dos Estados passe a ser de quatro (4) anos, sem direito à recondução.
Durante sua fala, o presidente da APMP
defendeu a importância de assegurar a
democracia e a independência funcional de todos os membros do Ministério
Público e sugeriu a modificação no texto
da PEC. “O presidente da República em

exercídio, Michel Temer, um grande jurista constitucionalista, declarou que escolherá o mais votado [para o cargo de
PGR]. Isso demonstra que o tema está
maduro, é importante que seja nomeado sempre o mais votado. E, se tem que
ser assim, nada melhor que uma alteração constitucional no sentido que se consagre o princípio democrático de que o

Foto: APMP

Deputado federal Antonio Goulart apresenta nova p

Marcio Sérgio Christino, deputado Antônio Goulart e Gabriel Bittencourt Perez, em reunião no Congresso
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O deputado federal Antônio Goulart (PSD/SP) apresentou em 06/07 uma
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
que altera a forma de eleição e escolha
do procurador-geral da República e de
cada procurador-geral de Justiça dos Estados. A PEC 251/2016, que contou com
a adesão de 181 parlamentares, se aprovada, dará nova redação aos artigos 49,
84 e 128 da Constituição Federal e garantirá que possam se candidatar ao cargo de PGR quaisquer membros vitalícios
do Ministério Público brasileiro, de qualquer Estado, desde que tenham ao menos 35 anos de idade e dez de carreira.
Votariam para o cargo todos os membros vitaliciados, em voto uninominal e
obrigatório, em eleição organizada pelo
Conselho Nacional do Ministério Público
Ação- -Março
Julho 2016
APMP
APMPememAção

PGR e PGJs é defendida pela APMP
Foto: APMP

altou no Senado o princípio da independência funcional do MP

Marcelo Rovere, Paulo Penteado Teixeira Junior e Cyrdêmia da Gama Botto durante a audiência no Senado

mais votado seja sempre o eleito para o
cargo cuja função é tão relevante. O ideal é que tenhamos os 30 Ministérios Públicos com tratamento isonômico, cada
um podendo eleger o seu chefe, com o
controle feito através da Casa Legislativa”, afirmou Felipe Locke Cavalcanti.
E complementou: “Falarmos de
lista tríplice no MPF, é uma evolução. É

uma preocupação de todos os promotores. A escolha do PGR livremente pelo
presidente da República é um resquício
da figura do advogado-geral da União,
pois até 1988 havia uma confusão entre
as duas funções. A partir do momento
que nós temos uma cisão entre essas
funções e numa escolha muito importante do legislador constitucional, é evi-

proposta com o mesmo propósito
(CNMP), para um mandato de dois anos,
vedada a recondução.
A aprovação final do nome ficaria
a cargo de uma Comissão Especial formada no Congresso Nacional, que sabatinará o mais votado e deverá aprova-lo por
maioria absoluta. A PEC divorcia a figura
do PGR do chefe do Ministério Público da
União (MPU), que passaria ser comandado pelo procurador-geral federal, eleito
pelo respectivo estamento. Assim, seriam
eleitos também os procuradores-gerais
do Trabalho, Militar e do Distrito Federal
e Territórios, com nomeação pelo Presidente da República, após aprovação do
Senado Federal. O texto também estabelece que os mesmos critérios deverão
valer para os PGJs dos Estados e Distrito
Federal. Os MPEs deixarão de formular
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lista tríplice para eleger o seu líder. A
escolha se dará através de voto direto
e uninominal. Qualquer membro vitaliciado, com mais de 35 anos e dez de
carreira, poderá concorrer. A sabatina
deverá será realizada pela Assembleia
Legislativa de cada Estado e a nomeação se dará por ato do governador. A
proposta também estabelece critérios
aos candidatos ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e no CNMP.
Conforme a justificativa do parlamentar, uma das preocupações é conferir independência ao Ministério Público em relação à vontade do Executivo. A matéria foi encaminhada para a
Mesa das Comissões, para seguir para
apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

dente que a função do Ministério Público passa a ser institucional”.
Na audiência, presidida pelo relator da PEC na CCJ, senador Randolfe
Rodrigues (REDE/AP), manifestaram-se
também os presidentes da Associação
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), Elísio Teixeira Lima Filho, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(Conamp), Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, da Associação Nacional
dos Procuradores do Trabalho (ANPT),
Ângelo Fabiano Farias da Costa, da Associação Nacional dos Procuradores da
República (ANPR), José Robalinho Cavalcanti, da Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM), Giovani Rattacaso, e do Conselho Nacional
de Procuradores Gerais (CNPG), Lauro
Machado Nogueira.
VOTO UNINOMINAL – Em sua manifestação no Senado, Norma Cavalcanti,
presidente da Conamp, defendeu o voto
uninominal. “Parabenizo o senador Cássio
Cunha Lima por constitucionalizar a lista
tríplice do Ministério Público da União.
Fizemos uma reunião extraordinária [no
dia 27/06] e meu colegiado, presente em
Brasília, decidiu, em caso de aperfeiçoamento [do texto da PEC 47/2016], que
deveríamos apoiar a eleição direta e o
voto uninominal da classe. Eu mesma já
fui candidata [ao cargo de PGJ, na Bahia],
como promotora de Justiça mais votada,
e não fui escolhida. Mas não é uma luta
só minha, é uma luta da classe, das associações todas”, ressaltou.
Ao encerrar a sessão, o senador
Randolfe Rodrigues, que convocou a audiência, se mostrou favorável à aprovação
da PEC 47/2013: “Respeito todas as instituições, mas acredito que o Ministério
Público é a mais republicana de todas. O
que procuramos com a PEC é aprofundar
o sentido do que já foi externado pelo
texto constitucional de 1988. Na condição de relator, afirmo que o texto será
redigido com o conjunto de mãos que
participaram desta audiência pública”.
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PL de autoria de diretor da APMP
Foto: APMP

Objetivo é propiciar nova redação à concessão do benefício de ‘t

Marcelo Rovere, Paulo Penteado Teixeira Junior (autor do projeto), Cyrdêmia da Gama Botto e o deputado Major Olímpio no gabinete do parlamentar, em Brasília

O

deputado federal Major Olímpio (SD/SP), com auxílio da diretoria da APMP, apresentou
em 29/06 Projeto de Lei (PL) na Câmara
que confere nova redação dando nova
redação ao parágrafo 4º, artigo 33, da
Lei Antidrogas (11.343/2006). O anteprojeto, de autoria do 1º secretário da
APMP, Paulo Penteado Teixeira Júnior,
pretende adequar o denominado “tráfico privilegiado”, que na legislação vigente confere redução de até 1/3 da
pena do infrator, à realidade atual do
tráfico de entorpecentes no país. Para
o autor do projeto, que já consta como
PL 5688/2016 na Câmara Federal, a lei
vigente trata hoje com extrema benevolência os chamados pequenos traficantes, peças imprescindíveis no orga-

6

nograma de drogas ilícitas. Paulo Penteado Teixeira Junior esteve como o
deputado Major Olímpio no Congresso
Nacional, em companhia do 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere, e da diretora do Departamento de Aposentados
da entidade de classe paulista, Cyrdêmia da Gama Botto.
A partir da aprovação do projeto,
que tramita como PL 5688/2016, a Lei
Antidrogas apenas enquadraria em “trafico privilegiado” o infrator acaso tenha
bons antecedentes e não seja reincidente, apresente conduta social adequada e
não inclinada à delinquência, que apresente ausência de habitualidade da conduta, com indicativo de que o fato foi
isolado, que esteja portando quantidade diminuta de droga e de baixa nocivi-

dade, que indique ausência de proveito
econômico, que demonstre arrependimento pela conduta, que não seja condenado por outro crime e que já não tenha sido beneficiado anteriormente no
prazo de cinco anos pela aplicação deste benefício.
O que o projeto procura evitar é
que o benefício, que deveria ser reconhecido como exceção, continue sendo aplicado quase como uma regra. E,
mais importante, como ressalta a justificação do Projeto de Lei: “que a redução de pena – em verdade uma benesse pela qual o Estado abre mão de parte do jus operandi – só deve ser aplicada quando a conduta não refletir qualquer possibilidade de servir à estrutura
do tráfico de drogas”. Para o deputado
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P visa alteração na Lei Antidrogas

tráfico privilegiado’, que hoje confere redução de até 1/3 da pena
Major Olímpio, que já integrou a Polícia
Militar, esse trabalho conjunto com a
APMP é relevante e benéfico para a sociedade civil. “Essa parceria me possibilitou que apresentasse um projeto que
pode dificultar e punir microtraficantes,
que acabam promovendo comércio de
ilícitos às novas gerações. O Ministério
Público está nos mostrando, os fiscais da
Lei estão dizendo que a legislação precisa ser alterada e não apenas a apresentarei como vou defende-la nas comis-

sões e sua aprovação integral”, disse o
parlamentar.
OUTROS PROJETOS - Apresentado no plenário da Câmara, o PL seguiu
para avaliação e aprovação das comissões permanentes daquela Casa Legislativa para então seguir para votação em
Plenário. O autor do anteprojeto, Paulo Penteado Teixeira Júnior, nos últimos
meses, apresentou outros projetos aos
parlamentares, que se tornaram Projetos de Lei. Um deles é o PL 5065/2016,

que tipifica atos de terrorismo por motivação ideológica, política, social e criminal, apresentado pelo deputado federal
Edson Moreira (PR/MG), que se encontra
na Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional e o outro, o PL 356/2016,
apresentado na Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp) pelo deputado estadual Carlos Gianazzi (PSol/SP), que dispõe
sobre a publicação de Estatística Criminal e institui a Base de Dados de Consulta Pública de Estatística Criminal.

Nota Técnica de diretora da APMP encaminhada ao
Senado defende integridade da Lei Maria da Penha
Foto: APMP

de proteção à mulher vítima de violência doméstica. O grande risco da aprovação deste projeto são as
medidas cautelares concedidas por esta autoridade policial, que passaria a
exercer, de fato, jurisdição.
Para as entidade de classe,
representadas pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(Conamp), trata-se de desrespeito à luta histórica dos
Deborah Pierri, do Departamento de Previdência da Associação
Ministérios Públicos pela
A diretoria da APMP encami- afirmação dos direitos das mulheres e
nhou ao Senado Federal Nota Técni- ao que representa a Lei Maria da Penha.
Diz trecho da Nota Técnica elaca discordando parcialmente do Projeto de Lei Complementar (PLC 7/2016), borada pela APMP: “Reafirma-se o PLC
de autoria do deputado federal Ser- 7/2016, ao pretender inclusão do artigo
gio Vidigal (PDT/ES), que tramita na- 12-B ao texto da Lei 11.340/2006, não requela Casa Legislativa e altera preju- presentará ampliação das medidas protedicialmente a Lei Maria da Penha (Lei tivas à Lei Maria da Penha. Isso porque o
1.340/2006), malferindo a Constituição exame do referido dispositivo revela em
Federal. A Nota foi redigida por uma si alta dose de inconstitucionalidade”. E
das diretoras do Departamento de prossegue: “Nessa premissa de necessáPrevidência da APMP, Deborah Pierri. ria participação do Ministério Público e
A polêmica diante do PLC decisão do Poder Judiciário é que se vê
7/2016 é que inclui, entre outras mu- a cada dia mais e mais varas e promotodanças, a permissão para que autori- rias especializadas em repressão e prodade policial, sem especificar clara- teção à violência doméstica”.
Em defesa da lei Maria da Penha,
mente qual, possa aplicar provisoriamente, até decisão judicial, medidas o presidente da APMP, Felipe Locke Ca-
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valcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, e o conselheiro Fiscal Pedro Eduardo de Camargo
Elias (que é, também, coordenador
geral dos Grupos de Estudos e membro do Conselho de Estudos e Políticas
Institucionais), em parceria com a Conamp, já haviam dialogado com os senadores Aluysio Nunes Ferreira (PSDB/
SP), atual relator da PLC na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), Ana Amélia (PPS/RS), Simone
Tebet (PMDB/MS) e Martha Suplicy
(PMDB/SP) e conseguido que a votação naquela comissão fosse adiada.
Isso graças a um pedido de vista
coletiva das senadoras Martha Suplicy
e Simone Tebet, que consideraram um
risco alterações em uma Lei tão importante sem uma discussão mais aprofundada do assunto. A senadora Ana
Amélia (PP/RS) concordou com a necessidade de analisar a proposta sem
pressa. A APMP vem demonstrando
sua preocupação e respeito ao trabalho desenvolvido pelas promotoras que
estão à frente do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid)
sobreo tema. Há dois anos, a Associação criou o Departamento APMP Mulher, que vem trabalhado para garantir a isonomia de gênero tanto no Ministério Público quanto na sociedade.
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Fernando Kfouri integra Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária
Promotor de Justiça paulista exerce função sem prejuízo de suas atribuições na assessoria da PGJ
Fotos: APMP

N

o dia 21/07, o promotor de Justiça Fernando Pastorelo Kfouri, qua
integra a equipe de assessoria do
procurador-geral de Justiça Gianpaolo
Poggio Smanio, foi nomeado, sem prejuízo de suas atribuições, pelo ministro da
Justiça, Alexandre de Moraes, para integrar o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Kfouri já integrou,
de 2011 a 2012, o Conselho Estadual de
Política Criminal e Penitenciária.
O Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária está subordinado ao Ministro da Justiça. Tem a função de implementar, em todo o território nacional, uma nova política criminal e principalmente penitenciária,
a partir de periódicas avaliações do
sistema criminal, criminológico e penitenciário, bem como a execução de
planos nacionais de desenvolvimento

Fernando Kfouri já integrou, de 2011 a 2012, o Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária

quanto às metas e prioridades da política a ser executada.
O primeiro dos órgãos da execução penal é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede
na Capital da República e subordinado ao
Ministro da Justiça. Já existente quando

NOVO DESEMBARGADOR - O procurador de Justiça Luiz
Fernando Vaggione foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) na vaga
reservada ao Ministério Público pelo Quinto Constitucional. O decreto de nomeação foi publicado no Diário
Oficial do Estado (DOE) no dia 04/07. Na ocasião, o novo
desembargador foi à Sede Executiva da APMP para convidar a diretoria e os associados para a sua posse formal,
marcada para o dia 02/08, no Palácio da Justiça. Luuiz
Vaggione foi recebido pelo presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio
Christino (que integra, também, o Conselho Superior
do Ministério Público), o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.
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da vigência da lei (foi instalado em junho
de 1980), o Conselho tem proporcionado,
segundo consta da exposição de motivos,
valioso contingente de informações, de
análises, de deliberações e de estímulo
intelectual e material às atividades de
prevenção da criminalidade.

REPRESENTANTES DA EPM - A diretoria da APMP, representada pelo seu presidente, Felipe Locke Cavalcanti, e
pelo 1º vice-presidente, Marcio Sergio Christino (que é,
também, membro do Conselho Superior do Ministério
Público), recebeu, em 14/07, visita da coordenadora de
Cursos e Convênios Internacionais da Escola Paulista da
Magistratura (EPMP), desembargadora Christine Santini,
e do juiz assessor da EPM, Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera. Eles estavam acompanhados pelo presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJSP) e membro do Conselho Superior da Magistratura, o desembargador Luiz Antonio de Godoy. Na
ocasião, os visitantes externaram a intenção da EPM de
firmar parcerias e programar ações conjuntas com a APMP.
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Promotores paulistas colaboram com a
Comissão Anticorrupção no Congresso
Grupo debate em Brasília as propostas apresentadas pelo Ministério Público Federal no ano passado
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Fotos: APMP

O

s promotores de Justiça paulistas Cássio Roberto Conserino,
José Carlos Guillem Blat (respectivamente, diretores dos departamentos de Prerrogativas Funcionais e
de Relações Públicas da APMP) e Fernando Henrique Araújo foram formalmente convidados pelo deputado federal Cabo Sabino (PR/CE) para colaborar
com a Comissão Especial Anticorrupção no Congresso Nacional. O grupo,
criado em 14/07 pelo presidente em
exercício da Câmara Federal, Waldir
Maranhão (PP/MA), debate em Brasília as dez propostas de combate à corrupção apresentadas pelo Ministério
Público Federal (MPF) no ano passado.
As medidas são resultados de
uma campanha da instituição, que contou com o apoio de mais de 2 milhões
de cidadãos brasileiros, através de assinaturas coletadas por todo o segundo semestre de 2015. A campanha teve
apoio da APMP, que auxiliou na coleta de assinaturas e acompanhou sua
entrega no Congresso. Os promotores paulistas receberam o convite devido à denúncia que fizeram à Justiça
em março deste ano contra o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva, por crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro
formação de quadrilha, envolvendo
ainda a Construtora OAS.
Em fevereiro, Cássio Conserino,
José Carlos Blat e Fernando Henrique
Araújo foram defendidos pela APMP,
com sucesso, no Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), que concedeu vitória histórica para o Ministério
Público paulista (leia notícia ao lado).
CAMPANHA DO MPF - O conjunto de propostas da campanha “Dez
medidas contra a corrupção”, do MPF,
mobilizou procuradores e promotores
em palestras e eventos realizados em
todo o país para divulgar e pedir adesão às medidas, que incluem alterações
legislativas para prevenir, punir e recuperar desvios de dinheiro público. As
medidas foram entregues ao Congresso no fim de março e, desde então, estavam à espera de que uma comissão
especial fosse criada para que o tex-

Promotores de Justiça Fernando Henrique Araújo, Cássio Roberto Conserino e José Carlos Guillem Blat

to pudesse ser analisado. A partir daí,
passou a tramitar como projeto na Câmara Federal. O colegiado é compos-

to por 30 integrantes titulares e 30 suplentes, com um presidente, um vicepresidente e um relator.

Presidente da APMP fez defesa dos
colegas no CNMP no caso ‘triplex’
No dia 23/02, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
decidiu, por unanimidade, pela continuidade da investigação, no denominado caso “triplex”, pelos promotores de
Justiça paulistas Cássio Roberto Conserino, Fernando Henrique de Moraes
Araújo, Jose Reinaldo Carneiro e José
Carlos Guillem Blat. Foi o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, quem
se dirigiu à tribuna para representar
e defender, com sucesso, os colegas.
Em 16/02, o conselheiro Valter
Shuenquener de Araújo havia concedido Liminar suspendendo o caso, que
investiga se há irregularidades na propriedade de um apartamento triplex
em Guarujá (SP). Três dias depois, o
promotor Cássio Conserino, acompanhado pelo 1º tesoureiro da APMP,

Marcelo Rovere, e por dirigentes da
Associação Nacional dos Membro do
Ministério Público (Conamp), protocolou no CNMP pedido de reconsideração. Na mesma data, o escritório do
advogado Airton Florentino de Barros
concluiu a defesa da APMP aos promotores, que foi enviada ao conselheiro
Shuenquener. A APMP teve admissão
no procedimento daquele colegiado
como terceira interessada e foi requerida a revogação da decisão de 16/02
e seu julgamento como improcedente.
Entre 22 e 23/02, Felipe Locke
Cavalcanti e Marcelo Rovere, acompanhados pelos promotores Carlos Conserino e José Carlos Blat, reuniram-se
com diversos conselheiros do CNMP.
O novo voto de Shuenquener foi a resposta positiva a esse esforço conjunto.
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Palestrante do Seminário Jurídico
tem atuação destacada na Lava Jato
Procurador da República Andrey Borges de Mendonça foi destaque na Operação Custo Brasil
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Foto: APMP

U

m dos palestrantes do XLIII Seminário Jurídico dos Grupos de
Estudos, realizado pela APMP
no Guarujá (SP), em dezembro do ano
passado, foi o procurador da República
Andrey Borges de Mendonça, que tem
atuação destacada na Operação Lava
Jato e atuou como um dos investigadores da Operação Custo Brasil, que levou
à prisão, em 23/06, Paulo Bernardo, exministro do Planejamento e de Comunicações dos governos do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente
afastada Dilma Rousseff. “A Operação
Custo Brasil é uma resposta àqueles que
celebram com champanhe”, afirmou o
procurador da República, em entrevista coletiva realizada na data da prisão
do ex-ministro.
Naquele dia, a Polícia Federal (PF)
prendeu outras sete pessoas e cumpriu
mandados de busca e apreensão em quatro Estados e no Distrito Federal. Onze
mandados de prisão preventiva foram
expedidos pela Justiça Federal em São
Paulo. Oito suspeitos foram presos, dois
ainda não foram encontrados e um já
estava na cadeia. A operação começou
quase 12 horas antes. Em São Paulo, a
sede do Partido dos Trabalhadores (PT)
em São Paulo foi cercada por homens
do Grupo de Pronta Intervenção da PF,
uma equipe de elite. Documentos recolhidos foram levados para a sede da Polícia Federal na capital paulista.
Andrey Borges de Mendonça atua
nas investigações como assessor do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP),
Andrey Borges de Mendonça passou no
concurso do Ministério Público Federal
(MPF) em 2004. Começou a trabalhar
no Interior de São Paulo, primeiro em
Campinas e depois em Ribeirão Preto e
Santos. Desde 2013, está na capital, na
Vara Especializada em Crimes contra o
Sistema Financeiro e Lavagem de Capitais. No período, fez mestrado na Espanha. É irmão do promotor e Justiça Yuri

Andrey Borges de Mendonça palestrou sobre ‘Mitigação do princípio da obrigatoriedade no Processo Penal’

Borges de Mendonça, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco) no Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Em sua participação no seminário da
APMP, Andrey Borges de Mendonça apresentou a palestra “Mitigação do princípio
da obrigatoriedade no Processo Penal”.

Evento contou com ministro da Justiça
e secretário do Ministério da Fazenda
Outros dois palestrantes da mesma edição do Seminário Jurídico da APMP
foram Alexandre de Moraes, que na época era secretário da Segurança Pública
do Estado de São Paulo e atualmente
é o ministro da Justiça, e o economista
Eduardo Guardia, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, que, recentemente, tornou-se secretário executivo do Ministério da Fazenda.
Também apresentaram palestras naquele evento Antonio Herman
de Vasconcellos e Benjamin, ministro
do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
Sérgio Ricardo de Souza, membro do
Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), Dimas Eduardo Ramalho, atual
presidente do Tribunal de Contas do Es-

tado de São Paulo (TCE-SP), José Carlos Guillem Blat e Silvio Antonio Marques, promotores de Justiça, Fernando da Costa Tourinho Filho, promotor
de Justiça aposentado, Fernando Capez, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp),
Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo (SP), e Luz Antonio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo,
ex-presidente da Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público
(Conamp) e da APMP.
O próximo Seminário Jurídico,
edição XLIV, será realizado pela APMP
novamente no Guarujá (SP), entre os
dias 07 e 11/12 deste ano (veja mais
detalhes na página 16).
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Presidente da APMP participa de ato em
homenagem a Franco Montoro na Alesp
Trajetória do ex-governador foi relembrada em comemoração ao centenário de seu nascimento
Foto: Divulgação

O

Felipe Locke Cavalcanti, André Franco Montoro Filho e Linamara Rizzo Battistella durante o evento na Alesp

PRESIDENTE DA APADEP - A diretoria da APMP, representada por seu presidente, Felipe Locke Cavalcanti, e pelo
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, recebeu em
28/07 visita do novo presidente da Associação Paulista dos
Defensores Públicos (Apadep), Leonardo Scofano Damasceno Peixoto, que entregou convite para a posse solene
da nova diretoria eleita daquela entidade de classe para
o biênio 2016/2018, marcada para o dia 19/08 nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp). O convite se estende a todos os associados à APMP.
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No evento da Alesp, discursaram
ainda Fernando Capez, Linamara Rizzo
Battistella, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Yunes, secretário da Saúde no governo Montoro, que
na ocasião leu mensagem enviada pelo
presidente em exercício Michel Temer
(ex-secretário de Segurança Pública do
Estado de São Paulo), e o ministro das
Relações Exteriores, José Serra. Coube a
André Franco Montoro Filho repassar a
trajetória política de seu pai.

Foto: APMP

borada a Carta de Curitiba, documento
subscrito, em 21 de junho de 1986, pelos procuradores-gerais que integravam o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pelos presidentes
de associações que formavam a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). Este documento-síntese das reivindicações do Ministério Público foi o anteprojeto de texto
constitucional de 1988 do capítulo que
diz respeito à Instituição.

Foto: APMP

presidente da APMP, Felipe Locke
Cavalcanti participou em 24/06 de
sessão solene em homenagem ao
centenário de nascimento do ex-governador do Estado de São Paulo, André Franco Montoro, realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A
iniciativa do evento foi do presidente da
Casa, o procurador de Justiça licenciado e
deputado estadual Fernando Capez (PSDB).
Para o presidente da APMP, o exgovernador foi importante para o crescimento do Ministério Público: “A obra de
Franco Montoro para nossa Instituição foi
extremamente relevante e reflete sua autonomia e independência, que tem tido repercussão decisiva em fatos importantes,
tais como a Operação Lava Jato. Montoro,
em seu governo, deu todo apoio à instituição e escolheu o procurador-geral de Justiça mais votado, Paulo Salvador FrontinI,
mesmo sendo amigo pessoal do segundo
colocado, Hermínio Alberto Marques Porto, seu colega de magistério na Pontifícia
Universidade Católica (PUC). Isso proporcionou um período de grande crescimento do Ministério Público”.
Felipe Locke Cavalcanti lembrou
ainda que na gestão de Montoro foi ela-

PRESIDENTE DO TCE – Em 28/06, o presidente do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Dimas Eduardo Ramalho, visitou a Sede Executiva da APMP, onde foi
recebido pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti, pelo 2º
vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, e por um dos
diretores do Departamento de Aposentados, Ulisses Butura Simões. O presidente do TCE estava acompanhado
por dois de seus assessores, Flávio Borghesi e Caio Miranda Carneiro, e pelos procuradores do Ministério Público de Contas (MPC) Thiago Pinheiro Lima e José Mendes.
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CSMP quer ampliar combate aos

Marcio Sérgio Christino baseia proposta em requerimento feito a

A

mpliar o recém formado núcleo
de crimes cibernéticos para que
também trabalhe na apuração
de crimes de racismo foi uma das propostas feitas pelo conselheiro Marcio
Sérgio Christino na reunião do Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP) realizada no dia 05/07. A sugestão foi pautada em um requerimento dirigido ao mesmo colegiado,
há pouco mais de um ano, pelo promotor de Justiça Christiano Jorge Santos, que defendeu, à época, a criação
de uma unidade de ação para o combate a esses tipos de crimes.
“O requerimento está ainda sem
resposta. O promotor em questão me
trouxe a notícia de que o Conselho Nacional do Ministério Público [CNMP]
está analisando a questão novamente
e que pretende recomendar a criação
deste núcleo, voltado exclusivamente
para a apuração destes tipos de crimes. Até porque, recentemente, foi
criado um grupo de combate aos crimes cibernéticos. Talvez seja relevante
para nós que recuperemos o requerimento, e se possível déssemos andamento a ele. Uma saída seria ampliar
o núcleo de crimes cibernéticos para
os crimes de racismo”, argumentou
Marcio Christino – que é, também, o
1º vice-presidente da APMP.
Outro pedido do conselheiro foi
o apoio do colegiado e o acompanhamento do procurador-geral de Justiça,
Gianpaolo Poggio Smanio, ao Projeto
de Lei (PL) apresentado pelo deputado federal Major Olímpio (SD/SP) na
Câmara Federal, de autoria da diretoria da APMP, que confere nova redação ao parágrafo 4, artigo 33, da Lei
Antidrogas (leia notícia completa nas
páginas 6 e 7 desta edição). O projeto
tramita na Câmara Federal.
“Gostaria de congratular especialmente o colega Paulo Penteado Teixeira Junior [1º secretário da entidade
de classe], autor do texto do Projeto
de Lei, além do presidente de nossa
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O conselheiro Marcio Sérgio Christino (segundo a partir da esquerda) observou em reunião do Conselho Superior que ‘o

associação de classe, Felipe Locke Cavalcanti, e os diretores Marcelo Rovere, Tiago de Toledo Rodrigues, Renato
Kim Barbosa e Paula Castanheira Lamenza, que fizeram importantes colaborações”, afirmou Marcio Christino. “Este anteprojeto altera o tráfico
privilegiado e foi elaborado em razão
das sucessivas notícias que demonstram a qualificação que vem sendo
dada a este tipo de crime”, enfatizou
o conselheiro do CSMP, referindo-se
às decisões recentes de relaxamento
de pena para criminosos que traficavam grandes quantidades de ilícitos.
REDES SOCIAIS – Na reunião
do CSMP de 05/07 também foi abordada a conduta de membros do Ministério Público durante a concessão
de entrevistas coletivas e também em

manifestações nas redes sociais. Segundo o corregedor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Paulo Afonso Garrido de
Paula, o CNMP julgou recentemente
um caso paradigmático em relação ao
tema. “A Corregedoria de São Paulo já
se pautava desta forma e agora vem
se alicerçando neste julgamento do
Conselho Nacional do Ministério Público”, comentou.
Segundo o acórdão, apesar da
liberdade de expressão, garantida em
texto constitucional, os membros do
Ministério Público devem ser cautelosos em suas manifestações. “É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores
que os direitos fundamentais consagrados nos textos constitucionais não
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crimes cibernéticos e de racismo
Foto: APMP

anteriormente pelo promotor de Justiça Christiano Jorge Santos

o CNMP está analisando a questão novamente e prentende recomendar a criação de núcleo voltado para estes crimes’

são absolutos”, observou o corregedorgeral de Justiça, na reunião do CSMP.
“Admite-se, portanto, relativação de tais direitos quando em confronto com outras garantias de patamar superior ou de mesma relevância. O representante ministerial deve
pautar as suas manifestações pelo
respeito às garantias constitucionais
não menos essenciais, como direito à
honra, intimidade e imagem”, acrescentou Paulo Afonso Garrido de Paula.
Segundo o corregedor-geral,
as manifestações públicas de um promotor de Justiça devem se guiar pelo
deveres funcionais que lhes são impostos. “Esse tema já foi debatido no
Órgão Especial [do Colégio de Procuradores] e tem sido a orientação da
Corregedoria. Não fazemos nenhum
tipo de censura prévia, porém, cada
um responde pelas consequências [de
suas manifestações]. Não podemos dizer que grupos fechados de Facebook,
com mais de 800 integrantes, são sigilosos. Há uma distinção entre secreto
e sigiloso. Nenhuma matéria publicada em um ambiente como este pode
ser sigilosa”, alertou.

Marcio Christino e Luis Antonio Nusdeo integram o Grupo
de Reestruturação da Carreira, recém-criado pela PGJ
A Procuradoria-Geral de Justiça
(PGJ) formalizou a criação de três grupos de trabalho a fim de discutir e avaliar assuntos importantes para a Instituição: o Grupo de Reestruturação da
Carreira, o Grupo de Racionalização
de Processos e o de Unificação das
Eleições Internas. Foi o que anunciou
o procurador-geral Gianpaolo Smanio
durante reunião do CSMP realizada no
dia 28/06. A convite do PGJ, os conselheiros Marcio Sérgio Christino e Luis
Antonio Nusdeo passaram a integrar o
Grupo de Reestruturação da Carreira,
que terá como objetivo principal estudar soluções para o desengessamento,
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uma das maiores reclamações dos membros do MP atualmente.
Segundo Marcio Sérgio Christino, “as
entrâncias intermediárias são hoje o maior
gargalo da carreira e da forma como estão
estruturadas impedem a ascenção dos colegas em muitas regiões do Estado”. O conselheiro já levou o tema à discussão do CSMP
em diversas oportunidades. O primeiro documento a ser analisado pelo Grupo, segundo o PGJ, será um relatório entregue nesta
reunião do colegiado pelo conselheiro José
Correia de Arruda, com sugestões de reestruturação, que, segundo o próprio autor,
já haviam sido encaminhadas anteriormente aos órgãos da administração superior.

“Desta vez será analisado. Será
o primeiro documento sobre o qual
este grupo deverá se debruçar”, garantiu Gianpaolo Smanio. Outra proposta
que deverá ser avaliada neste sentido
é de autoria do corregedor-geral Paulo Afonso Garrido de Paula, elaborada
com base nas correições feitas em todo
o Estado. Para os outros dois grupos
o CSMP ainda deverá indicar nomes.
Também vão compor os grupos
de trabalho membros do Órgão Especial
do Colégio de Procuradores, subprocuradores-Gerais, assessores e membros
do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi).
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Portal aborda pROCESSO
DE ESCOLHA DO PGR E PGJs
Em 06/07, o portal de notícias
Jota repercutiu com o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, a apresentação, pelo deputado federal Antônio Goulart (PSD/SP), de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que
altera a forma de eleição e escolha do
procurador-geral da República (PGR) e
dos procuradores-gerais de Justiça (PGJs)
nos Estados (leia notícia nas páginas 4
e 5). “A PGR é um órgão nacional e não
meramente federal. Ela trata sobre os
problemas do Brasil, dos Estados e dos
municípios. Com a PEC, todos os ramos
vão poder exercer a função”, afirmou
o presidente da APMP.

Diretor da APMP fala sobre
crime organizado na Jovem Pan
Márcio Christino comentou mudanças e evolução da facção PCC
Foto: Divulgação

APMP NA IMPRENSA

BLOQUEIO DO WHATSAPP
repercute no estadão
A edição do jornal O Estado de
São Paulo de 20/07 repercutiu com o
1º vice-presidente da APMP, Marcio
Sérgio Christino, o bloqueio determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro do serviço de mensagens
WhatsApp. “Em escala de valores se
coloca a comodidade em detrimento
até da vida humana. É fácil defender
o WhatsApp, o difícil é explicar para
uma família de um refém sequestrado
que nada pode ser feito porque prevalece a liberdade incontrolável e absoluta da comunicação”, disse Christino, que integra também o Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP).

 IOLÊNCIA DE GÊNERO em
V
pauta na gazeta do povo
O jornal Gazeta do Povo, de
Curitiba (PR), publicou em sua edição
de 22/07 um artigo da promotora de
Justiça Fabíola Sucasas Negrão Covas,
que integra o Grupo de Enfrentamento
à Violência Doméstica (Gevid) e é uma
das diretoras do Departamento APMP
Mulher. O texto, intitulado “Revolução é
para o aqui e agora”, traz uma reflexão
sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. As outras
diretoras da APMP Mulher são Celeste
Leite dos Santos, Daniela Hashimoto,
Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli e Maria
Gabriela Prado Manssur.
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O 1º vice-presidente da APMP (ao centro) e a equipe do programa ‘Morning Show’ que o entrevistou

A

convite da Rádio Jovem Pan, o
1º vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público (APMP), Marcio Sérgio Christino,
participou, no dia 08/07, do programa
“Morning Show”, apresentado por Edgard Piccoli. O tema do debate foi o crime organizado, mais especificamente a
facção criminosa Primeiro Comando da
Capital (PCC).
Durante cerca de uma hora, Christino, que é também membro do Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP),
falou sobre a criação e o atual cenário do
grupo criminoso. Também destacou as lideranças e a evolução do PCC, que foca
seus negócios principalmente no tráfico
de entorpecentes. Para o 1º vice-presidente da APMP, a facção ganhou “visão
empresarial e já extrapolou as fronteiras do país”.
Marcio Christino observou ainda que um dos principais problemas no
enfrentamento do crime organizado é
a atual legislação do país. “Precisamos
urgentemente de uma reforma legislativa. Hoje, não temos juridicamente como
nos opor a um cartel. Fica muito difícil

se opor a uma organização deste tamanho com severidade, contando com as
leis atuais”, explicou.
O 1º vice-presidente da APMP é
considerado referência para falar sobre
crime organizado devido às suas atividades, no início dos anos 2000, no Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) e também, por designação da PGJ, nas investigações sobre
a facção PCC. Atuou nos casos dos atentados de maio de 2006, em São Paulo,
e do sequestro do jornalista Guilherme
Portanova, da TV Globo, naquele mesmo ano. É, também, autor do livro “Por
dentro do crime” (Editora Escrituras).
Em maio deste ano, quando os
atentados do PCC em São Paulo completaram dez anos, Marcio Christino foi entrevistado sobre o assunto para reportagens
especiais dos jornais O Liberal (de Americana-SP) e Folha de S.Paulo, da Agência
Brasil e do portal G1, e das equipes das
TVs Brasil, Folha, Gazeta e Globo. Antes,
já havia falado sobre o tema para o jornal Dagens Naeringsliv (da Noruega), a
rede britânica BBC e a emissora de televisão europeia SKY News.
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APMP Mulher prepara seu segundo livro,
‘As Especialistas’, para lançar neste ano
Material produzido por promotoras, procuradoras, magistradas e advogadas foi compilado e editado
Fotos: APMP

O

Departamento APMP Mulher já
está preparando, para lançamento neste ano, o seu segundo livro,
intitulado “As Especialistas”. O material,
produzido por promotoras e procuradoras de Justiça, bem como por advogadas
e magistradas, foi compilado entre os
meses de março e julho deste ano. Muitas das entrevistas já foram publicadas
e estão disponíveis no site da entidade
de classe (www.apmp.com.br). Todo o
material está, agora, em fase de produção e diagramação no Departamento de
Publicações da APMP.
“Gostaríamos de agradecer a participação de todas as associadas, promotoras e procuradoras de Justiça, bem
como das magistradas e advogadas que
participaram do projeto. Todas falaram
abertamente sobre suas carreiras e suas
especificações em diversas áreas do Direito”, afirmou a promotora Celeste Leite dos Santos, que, além de integrar o
do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) no Ministério Público
do Estado de São Paulo (MPSP), compõe
a diretoria APMP Mulher junto com Daniela Hashimoto, Fabiana Dal’Mas Rocha
Paes, Fabíola Sucasas Negrão Covas, Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli e Maria Gabriela Prado Manssur.

Promotora de Jusiça Celeste Leite dos Santos autografando o livro ‘Mulheres: Sua História no MPSP’

Neste ano, em 08/03, Dia Internacional da Mulher, foi lançado o livro “Mulheres: Sua História no MPSP”, primeira
produção da APMP Mulher, que reúne 33
entrevistas e depoimentos de promotoras
e procuradoras de Justiça.
RECONHECIMENTO - A Lybrary of
Congress, Biblioteca do Congresso dos
Estados Unidos, enviou, em junho deste
ano, ofício à APMP solicitando para seu
acervo exemplares de dois livros editados
pela entidade de classe: “Mulheres: Sua
história no MPSP”, compilação produzida

DEPUTADO FEDERAL - A diretoria da APMP, representada
pelo presidente, Felipe Locke Cavalcanti, pelo 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino (que integra, também, o Conselho Superior do Ministério Público), e pelo 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Júnior, recebeu, em 24/06, o deputado federal Fausto Pinato (PP/SP), que estava acompanhado pelo promotor de Justiça aposentado Ermenegildo
Nava e pelo procurador de Justiça Sérgio de Oliveira Médici.
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pela APMP Mulher, e “Segredo que poucos conhecem - O mistério do Cruzador
Bahia”, sobre a maior tragédia naval do
Brasil, de autoria do procurador de Justiça Lauro Indursky, falecido em 2015, e
do jornalista Marcos Palhares, assessor de
imprensa da APMP. Considerada a instituição cultural mais antiga dos EUA, a Biblioteca do Congresso possui mais de 155
milhões de itens, incluindo materiais em
470 idiomas, o que configura a maior biblioteca do mundo em espaço de armazenagem e número de livros.

PROMOTORES DE PIRACICABA - Os promotores de Justiça Aluísio Antônio Maciel Neto [um dos diretores de Publicações da APMP], Antônio Perez Antunes da Silva, Luciano
Gomes de Queiroz Coutinho [um dos diretores de Esportes
da APMP] e Luiz Percival de Carvalho Vallim, que atuam em
Piracicaba, visitaram a APMP em 21/07 e foram recebidos
pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti e pela diretora do
Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.
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A Associação Paulista do Ministério Público realizará o XLIV SEMINÁRIO
JURÍDICO DAS TESES e ENCONTRO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
entre os dias 07 e 11 de dezembro de 2016 (quarta a domingo), no CASA GRANDE
HOTEL RESORT & SPA, localizado na cidade de Guarujá/SP.

INSCRIÇÕES:
Pessoalmente, pelo telefone (11) 3188-6464 – opção 5
com o depto de eventos ou e-mail: eventos@apmp.com.br

