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Vitória: PLP 257/2016 é aprovado
sem afetar o MP e seus membros
Foto: APMP

Esforço conjunto da APMP com a PGJ, associações e Conamp obtém sucesso

Em Brasília: Nedens Ulisses Vieira (2º vice-presidente da Conamp), Paulo Penteado (1º secretário da APMP), Felipe Locke Cavalcanti (presidente da APMP), José
Franco da Silva (subprocurador do MPSP), Gianpaolo Smanio (PGJ), Norma Cavalcanti (presidente da Conamp) e Victor Palmeiro (1º vice-presidente da Conamp)

O

Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016, que trata principalmente da renegociação das dívidas dos Estados com a
União, foi aprovado com supressão
de contrapartidas que poderiam ser

prejudiciais ao Ministério Público. A
vitória é resultado do esforço conjunto da diretoria da APMP com a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) de São
Paulo, associações do MP e da Magistratura de todo o país e a Associação

Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp), que, desde a apresentação da proposição, em março
deste ano, estiveram em Brasília em
diálogo constante com os parlamentares. Páginas 2 (Editorial), 4, 5, 6 e 7

Auditoria renova ISO
9001 para a Associação

Evento com CAOCRIM
debate sistema prisional

APMP Mulher realiza
seminário na Alesp

Pelo segundo ano consecutivo,
a APMP teve seu sistema de gestão de
qualidade aprovado e renovado durante a auditoria a que se submete
anualmente. A certificação comprova
que a entidade de classe possui uma
gestão administrativa profissional,
eficiente e de excelência. Página 3

Objetivo do encontro, realizado em 05/08, foi discutir os efeitos e dar interpretação à Súmula
Vinculante 56, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Cerca de 50
pessoas compareceram ao evento e
outras centenas acompanharam por
transmissão online. Páginas 10 e 11

O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, abriu os trabalhos
do 1º Seminário Sobre o Papel do Homem na Promoção da Igualdade de
Gênero, em 24/08, junto com a promotora de Justiça e uma das diretoras da APMP Mulher, Maria Gabriela
Prado Manssur. Páginas 14 e 15
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NOTAS DA APMP

EDITORIAL
EM DEFESA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA CLASSE
Com grande satisfação, comemoramos em agosto, no Congresso Nacional, mais uma vitória relevante para o
Ministério Público e seus membros, fruto direto da mobilização institucional de
suas associações de classe. Depois de
intenso diálogo e articulação com parlamentares, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016 foi aprovado com alterações em seu texto original que preservaram nossa Instituição (leia notícia
nas páginas 4, 5, 6 e 7).
A preocupação com esse projeto
era muito grande, pois, no texto original,
inviabilizava a médio e longo prazos qualquer Ministério Público do país. Vários
gastos que hoje são considerados para
fins orçamentários como custeio passariam a ser considerados custo com pes-

soal. Assim, teríamos
dificuldade orçamentária muito grande
nos anos subsequentes.
O novo texto suprimiu toda esta
parte. Gostaria, inclusive, de agradecer
o deputado Carlos Sampaio, que foi fundamental para a redação do substitutivo
que acabou prevalecendo, em defesa do
Ministério Público e de nossa classe. E reforço que só conseguimos este brilhante
resultado graças a um esforço conjunto
com a Procuradoria-Geral de Justiça, as
entidades estaduais e a Associação Nacional do Ministério Público (Conamp).
Uma união vitoriosa!
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação
Paulista do Ministério Público

“O livro ‘Segredo que poucos conhecem – O mistério do Cruzador Bahia’
é uma merecida homenagem ao falecido colega Lauro Indursky, um dos autores desta obra. Parabéns, também, ao
jornalista Marcos Palhares, o coautor.
Trata-se de uma publicação muito importante.” – Rodrigo César Rebello Pinho, procurador de Justiça, membro do
Órgão Especial do Colégio de Procuradores e ex-procurador-geral de Justiça
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A APMP emitiu Nota de Pesar,
A APMP emitiu Nota de Repúdio
em 18/04, pelo falecimento, no dia
a um texto veiculado em 16/08 pelo
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FALECIMENTO DA SRA. ROSA
REPÚDIO
ÀSCASTANHEIRA
AFIRMAÇÕES DO
ALFANO
DEPUTADO BARROS MUNHOZ

CARTAS & MANIFESTAÇÕES
“Excelente o livro ‘Segredo que
poucos conhecem – O mistério do Cruzador Bahia’, publicado recentemente
pela APMP. Peguei e li incontinenti. Gostaria de parabenizar a diretoria pela iniciativa.” – Luiz Antônio Guimarães Marrey, procurador de Justiça, membro do
Órgão Especial do Colégio de Procuradores e ex-procurador-geral de Justiça

FALECIMENTO DO DIRETOR
REPÚDIO ÀS AFIRMAÇÕES
DA SEDE DE RIBEIRÃO PRETO
DO PORTAL JUSTIFICANDO

“Quero cumprimentar a APMP
por publicar esse livro histórico, ‘Segredo que poucos conhecem – O mistério do Cruzador Bahia’, do nosso colega
Lauro Indursky e do jornalista Marcos
Palhares. A publicação é uma homenagem aos homens de nossa Marinha,
que sempre defenderam a integridade do Brasil, notadamente na Segunda Guerra Mundial. É um material de
grande valor, fiquei muito feliz e confesso que até emocionado. Mostra o
civismo e o amor ao Brasil que tinha o
colega Indursky e seu respeito à Marinha. Só posso cumprimentar a APMP e
seu presidente, Felipe Locke Cavalcanti,
por prestigiar esse documento histórico.” – João Benedito de Azevedo Marques, procurador de Justiça aposentado, ex-secretário do Estado de São
Paulo da Administração Penitenciária
Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP – GESTÃO 2015/ 2016
Presidente: Felipe Locke Cavalcanti
1º Vice-presidente: Marcio Sérgio Christino
2º Vice-presidente: Gabriel Bittencourt Perez
1º Secretário: Paulo Penteado Teixeira Junior
2º Secretário: Tiago de Toledo Rodrigues
1º Tesoureiro: Marcelo Rovere
2º Tesoureiro: Francisco Antonio Gnipper Cirillo

Na data de 26/04, a APMP diOutra Nota de Repúdio foi divulgou outra Nota de Pesar, referenvulgada pela APMP contra afirmações
te ao falecimento da Sra. Rosa Alfano
feitas pelo deputado estadual Barros
Castanheira, mãe da promotora de JusMunhoz (PSDB), que, em 16/08, insitiça Paula Castanheira Lamenza, que
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concluía o documento da Associação.

Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto
Diretora de Patrimônio: Fabíola Moran Faloppa
Diretor de Relações Públicas: Paula Castanheira Lamenza
Diretor de Prerrogativas: Salmo Mohmari dos Santos Junior
Conselho Fiscal: Antonio Bandeira Neto, Enilson David Komono e
Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Mattos (titulares); José Márcio Rossetto
Leite, Pedro Eduardo de Camargo Elias e Valeria Maiolini (suplentes).
Associação Paulista do Ministério Público
Rua Riachuelo, nº 115, 11º andar - Centro
São Paulo (SP) - CEP 01007-904.
Telefone: (11) 3188-6464
www.apmp.com.br
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APMP tem certificação de gestão de
qualidade ISO 9001 renovada outra vez
Auditoria atestou eficiência e excelência da administração dos serviços e atendimentos prestados

A

certificação ISO 9001
ção, acrescenta: “A ISO 9001
é a prova de que a
colocou e mantém o atenAPMP possui uma
dimento da Associação em
gestão administrativa propatamar internacionalmenfissional, eficiente e de exte reconhecido, o que garancelência. Ao conquistá-la, em
te ao associado a excelência
2014, após um esforço colenos serviços, com a possibitivo de mais de um ano de
lidade contínua de aprimoseus dirigentes e funcionáramento, dada as interfaces
rios, a entidade de classe imde sugestões de pós-vendas,
plementou um conjunto de
e a racionalização dos cusrequisitos e normas técnicas
tos operacionais, que perque atestam a confiança de
mite oferecer serviços semque a organização é capaz de
pre com custos muito comfornecer regularmente produpetitivos no mercado. Prova
tos e serviços que atendam
da satisfação dos associados
às necessidades e as expecfoi o aumento da demanda
tativas de seus associados,
de todos os atendimentos
e que estão em conformidada APMP desde a adoção
de com as leis e regulamendo Sistema de Qualidade”.
tos aplicáveis. Porém, ainda
Com o acompanhamais difícil do que obter o
mento sistemático do atenISO 9001 é ter sua certificadimento aos associados,
ção renovada. E agora, pelo
os diversos departamensegundo ano consecutivo, a
tos da Associação passaAssociação teve sua gestão
ram a racionalizar e regisde qualidade aprovada e retrar as solicitações e demannovada durante a auditoria a
das, o que permite a estipuAPMP tornou-se primeira entidade de classe do MP, no país, a obter o ISO 9001
que se submete anualmente.
lação de metas e a produ“Confirmo que a aução de relatórios e planilhas
ditoria prevista para os dias 18 e 19 de 9001 comprova o sucesso de uma gestão para acompanhamento e melhoria
agosto de 2016 foi realizada conforme austera, com planejamento adequado, progressiva da prestação de serviços.
programada pelo Sr. Sergio Dutenhef- otimização de recursos, transparência e
Todos os processos internos têm
ner, auditor da certificadora Rina Brasil atendimento de qualidade. “Representa, registro imediato e organizado, o que
e como divulgação do resultado positi- acima de tudo, a seriedade e a eficiên- permite à diretoria seguir todas as etavo do evento, comunico que se mante- cia de nossa administração, no cumpri- pas de cada atendimento e a geração de
ve recomendada a certificação ISO 9001 mento de serviços de excelência ao as- indicadores mensais para análise detado Sistema de Gestão da Qualidade da sociado, sem prejuízo da representação lhada do cumprimento das metas. A deAPMP, e que se mantém válido o certi- permanente em Brasília e em São Paulo, finição de fluxo para cada processo faficado ISO 9001 da APMP”, afirma Ce- na luta pelas prerrogativas do Ministério cilita o trabalho. “É um passo-a-passo
zar Belmonte, da Consultoria Versáttil, Público e de seus integrantes”, ressalta. que deixa muito claro como acontecem
que acompanha o processo. “Aproveito
A certificação atesta, ainda, a entrada e a saída das demandas e qual
para parabenizar pelo empenho de to- o protagonismo da APMP: ao con- é a responsabilidade de cada um durandos em mais essa importante fase para quistara o ISO 9001, tornou-se a pri- te o processo”, frisa Ricardo Roxo, gea APMP, na qual fica consolidado o ci- meira entidade de classe do Minis- rente do Departamento de Informática
clo de três anos da certificação obtida tério Público, no país, a implemen- e um dos três funcionários que compuem agosto de 2014, a ser fechado no fi- tar o Sistema de Gestão da Qualidade. seram a comissão que implantou o Sisnal de julho de 2017”, complementa. APRIMORAMENTO CONTÍNUO - O 1º te- tema de Gestão da Qualidade na APMP.
Para o presidente da APMP, Feli- soureiro da APMP, Marcelo Rovere, co- “De 2013 para cá, todas as metas estipe Locke Cavalcanti, a renovação da ISO ordenador do processo para certifica- puladas foram alcançadas”, completa.
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PLP 257 é aprovado sem afetar M

Vitória é resultado do esforço conjunto da APMP com a PGJ, com a

E
José Franco da Silva, Gianpaolo Smanio, Felipe Locke
Cavalcanti e o deputado federal Carlos Sampaio

Felipe Locke Cavalcanti, Norma Cavalcanti (presidente
da Conamp) e Paulo Penteado Teixeira Junior

m 10/08, a Câmara Federal aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016, que trata
principalmente da renegociação das
dívidas dos Estados com a União, suprimindo de seu conteúdo as contrapartidas que poderiam ser prejudiciais ao Ministério Público. A matéria foi aprovada por 282 votos a 140,
na forma de uma emenda substitutiva oferecida pelo relator, o deputado
federal Esperidião Amin (PP/SC). A vitória para o Ministério Público é resultado do esforço conjunto da diretoria
da APMP com a Procuradoria-Geral de
Justiça (PGJ) de São Paulo, associações
do MP e da Magistratura de todo o
país e a diretoria da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), que, desde a apresentação da proposição, em março deste
ano, estiveram em Brasília em diálogo constante com os parlamentares.

Caso o PLP 257 fosse aprovada com o texto original, poderia ocasionar drástica redução do orçamento dos Ministérios Públicos estaduais
e, por consequência, o seu enfraquecimento, com reflexos negativos para
toda a sociedade. O governo federal
pretendia, também, que as despesas
de custeio, que incluem diárias e terceirizados, além dos auxílios, indenizações, pensões e aposentadorias, fossem incluídas na conta de pessoal. Com
o texto substitutivo, que foi aprovado, nada disso ocorrerá. Também não
mais haverá limitação de concursos,
tampouco de promoções ou mesmo
aumento da alíquota previdenciária.
O texto original previa alteração dos
atuais 11% para 14% em até três anos.
A emenda mais significativa foi
encaminhada pelo deputado federal
Major Olímpio (SD/SP), que suprimiu
o artigo 4º, Inciso II, um limitador dos

Na véspera, diretoria da APMP partici

O deputado federal paulista Antonio Goulart, na
Câmara Federal, junto com o 1º secretário da APMP

Paulo Dimas, Felipe Locke, Sílvia Devonald, Lourival
dos Santos, Jayme de Oliveira e Paulo Penteado
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A diretoria da APMP, representada pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, participou em 09/08 de reunião com a bancada suprapartidária de 70 deputados paulistas no Congresso Nacional, em Brasília, para, em conjunto
com representantes do Ministério
Público, incluindo o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, da Magistratura
e da Defensoria Pública, conscientizá-los dos pontos frágeis do texto
original do PLP 257/2016, que constava da pauta do Plenário. A proposição trata prioritariamente da renegociação das dívidas dos estados
com a União, mas impunha contrapartidas que podiam colocar em risco a independência das instituições.

A reunião aconteceu um dia antes de o PLP 257 ter sido aprovado,
com novo texto, que suprimiu de seu
conteúdo as contrapartidas que poderiam ser prejudiciais ao Ministério
Público. A bancada tem como coordenador o deputado federal Herculano Passos (PSD/SP) e este foi o segundo encontro oficial do qual participou
a APMP com os parlamentares de São
Paulo, com resultados positivos. Antes, em junho deste ano, a pauta foi o
Projeto de Lei (PL) 3123/2015, também
prejudicial ao MP, que, após a reunião
articulada pela APMP, perdeu seu Regime de Urgência e hoje permanece
sem ser apreciado na Câmara Federal.
“Esta é uma importante porta de entrada para que possamos levar os nossos pleitos, sermos ouvidos
e ainda colaborar de alguma maneira.

emAção
Ação--Agosto
Março 2016
APMP
APMPem

Ministério Público e seus membros
aumentos de subsídio/vencimentos ao
índice inflacionário do exercício anterior, que foi aprovada por 366 votos.
No dia 09/08, véspera da apreciação
do PLP 257 na Câmara Federal, uma
delegação de São Paulo - que incluiu o
presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º secretário da entidade
de classe paulista, Paulo Penteado Teixeira Junior - conversou com o deputado Major Olímpio sobre a importância
desta supressão (leia notícia abaixo).
Na ocasião estavam presentes, também, o procurador-geral de Justiça
de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, o subprocurador-geral de Justiça
de Políticas Administrativas e Institucionais, José Antonio Franco da Silva,
a presidente da Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público
(Conamp), Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, e o 1º e o 2º vice-presidentes da Conamp, respectivamen-

te Victor Hugo Palmeiro de Azevedo
Neto e Nedens Ulisses Freire Vieira.
Também foram mantidas tratativas
com o deputado federal André Moura (PSC/SE), líder do governo federal.
Outro importante apoiador do
Ministério Público foi o deputado federal Carlos Sampaio (PSDB/SP), procurador de Justiça licenciado, assim
como os deputados federais Antonio Goulart (PSD/SP), Arnaldo Faria
de Sá (PTB/SP), Edson Moreira (PR/
MG), Roberto Alves (PRB/SP) e Herculano Passos (PSD/SP). Também estiveram frequentemente em Brasília
a partir do mês de março, participando da articulação com os parlamentares, o 1º vice-presidente da APMP,
Marcio Sérgio Christino, o 2º vicepresidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere,
e a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.

Fotos: APMP

associações do MP e Magistratura de todo o país e com a Conamp

Presidente da APMP conversa com deputado Major
Olímpio, que apresentou emenda mais significativa

Tratativas: Paulo Penteado Teixeira Junior, deputado federal Edson Moreira e Felipe Locke Cavalcanti

ipou de reunião com bancada paulista
Coloco mais uma vez a APMP à disposição dos senhores”, destacou, na ocasião, Felipe Locke Cavalcanti. E prosseguiu: “A sociedade, para ser bem atendida, precisa desta união e do diálogo
do MP, Magistratura, Defensoria Pública e o Legislativo”. Na mesma linha de
discurso, pela união das instituições, o
procurador-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, também
fez uso da palavra durante a reunião.
A comitiva paulista foi integrada também pelo o subprocurador-geral de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais do Ministério Público de São Paulo (MPSP), José Antonio Franco da Silva, pelo presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP),
Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, pelos
presidentes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, Mário Devienne
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Ferraz, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região, Sílvia Regina Pondé Galvão Devonald, do TRT
da 15ª Região, Lourival Ferreira dos
Santos, e do Tribunal de Justiça Militar (TJM) de São Paulo, Silvio Hiroshi
Oyama, pelo defensor público-geral
de São Paulo, Davi Eduardo Depiné
Filho, pelo presidente da Associação
Paulista de Magistrados (Apamagis),
Jayme Martins de Oliveira Neto, pelo
presidente da Associação dos Juízes
Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Ajufesp), Fernando Marcelo Mendes, pelo presidente da Associação Paulista de Defensores Púbicos (Apadep), Leonardo Damasceno
Peixoto, e pelo vice-presidente da
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região (Amatra-2), Marcelo Azevedo Chamone.

Deputado André Moura conversa com o presidente da APMP na véspera da aprovação do PLP 257

No Congresso: Felipe Locke Cavalcanti, deputado federal Roberto Alves e Paulo Penteado Teixeira Júnior
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APMP participa de ato pela valor
Fotos: Conamp e APMP

Evento teve início na Câmara dos Deputados e prosseguiu no Su

Mais de 400 membros do MP e da Magistratura lotram o auditório Nereu Ramos da Câmara Federal

A

diretoria da APMP, representada
por seu presidente Felipe Locke
Cavalcanti e pelo 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Junior, partici-

pou, no dia 08/08, de ato público em defesa da independência e da valorização
da Magistratura e do Ministério Público, organizado pela Frente Associativa

do Ministério Público e da Magistratura
(Frentas). O evento, que contou com a
participação de mais de 400 membros
do Ministério Público e da Magistratura, entre presidentes de associações de
todo o país e da diretoria da Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), teve início na Câmara
dos Deputados e prosseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF), para reunião
com seu presidente, o ministro Ricardo
Lewandowski.
O foco do ato principal foram dois
projetos, dos diversos que tramitam pelo
Congresso Nacional. Um deles, o Projeto
de Lei do Senado (PLS) 280/2016, chamado de “lei da mordaça”, e o Projeto
de Lei Complementar (PLP) 257/2016,
que trata do refinanciamento das dívidas dos Estados e ameaça a continuidade das Instituições com as contrapartidas exigidas (leia notícia nas páginas 4
e 5). Na ocasião, demonstraram apoio
os deputados Carmen Zanotto (PPS/SC),
Gonzaga Patriota (PSB/PE), João Castelo
(PSDB/MA), Joaquim Passarinho (PSD/
PA), Onyx Lorenzoni (DEM/RS), Rogé-

Foto: APMP

Vitória na alteração do PLP 257 é relatada po

Felipe Locke Cavalcanti, Walter Paulo Sabella e o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio
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O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, compareceu em 10/08
ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores (OE) para noticiar a vitória da
classe, com a aprovação do novo texto
do Projeto de Lei Complementar (PLP
257/2016), que, ao contrário da proposta original, não afeta diretamente o Ministério Público e seus membros. “Nossa preocupação com esse projeto era
muito grande, pois no texto original, se
num primeiro momento o projeto não
revelava custo imediato para o Ministério Público de São Paulo, ele inviabilizava a médio e longo prazos qualquer
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rização do MP e da Magistratura

upremo Tribunal Federal, em reunião com ministro Lewandowski

Ministro Ricardo Lewandowski (à esquerda) durante reunião com representantes da Conamp e da APMP

Paulo Penteado, juiz Paulo Schmidt e Felipe Locke

rio Rosso (PSD/DF) e Valternir Pereira
(PMDB/MT).
MOBILIZAÇÃO NO STF - Após a
ação no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, os participantes
do ato foram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para um encontro com seu

Durante o encontro, o presidente e o 1º secretário da APMP estiveram
com o assessor de Lewandowsky, o exmembro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ex-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), o juiz Paulo Schmidt.

presidente, o ministro Ricardo Lewandowski. Foi entregue a ele um manifesto que afirma preocupação quanto às
tentativas de enfraquecimento do Judiciário e solicita “a priorização no julgamento de processos de casos que digam respeito ao combate à corrupção”.

or Felipe Locke Cavalcanti no Órgão Especial
ministério público do país. Só conseguimos este brilhante resultado graças
a um esforço conjunto com a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, as
associações e a Conamp. O procuradorgeral Gianpaolo Poggio Smanio tem sido
um lutador impecável em Brasília junto
conosco. Nossa luta está muito mais fácil pois estamos em conjunto trabalhando em proposições que podem abalar o
nosso dia-a-dia e a Instituição”.
A preocupação com a PLP
257/2016, que principalmente versa
sobre a renegociação das dividas dos
Estados com a União, eram as contra-
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partidas que iriam certamente ocasionar drástica redução do orçamento da
instituição e, por consequência, o seu
enfraquecimento com reflexos negativos para toda a sociedade civil. “Vários
gastos, que hoje são considerados, para
fins orçamentários, como custeio, passariam a ser considerados custo com pessoal. Teríamos dificuldade orçamentária
muito grande nos anos subsequentes.
O novo texto suprimiu toda esta parte”, comentou o presidente da APMP.
A matéria foi aprovada em plenário por 282 votos a 140, na forma de
uma emenda substitutiva oferecida pelo

relator, deputado Esperidião Amin (PP/
SC), após meses de negociação com
parlamentares e líderes partidários.
Para o PGJ Gianpaolo Smanio, a união
de esforços foi fundamental: “Precisamos comemorar a vitória e também
o trabalho conjunto. Esse é o objetivo
da PGJ, não só com a APMP, mas também com a Corregedoria Geral. Temos
partido de discussões internas e conseguido mostrar um peso diferente
quando temos debates, com posição
única”. Na mesa estava, também, o
secretário do Órgão Especial, Walter
Paulo Sabella (ex-presidente da APMP).

7

Corregedoria Nacional do CNMP realiza
inspeção no Ministério Público paulista
Marcio Christino e Gabriel Inellas, diretores da APMP, participaram de reunião na Corregedoria do MPSP
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Foto: APMP

E

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

Marcio Christino, Marcelo Ferra, Orlando Rochadel, Esdras Dantas de Souza, corregedor nacional Cláudio
Portela do Rego, corregedor do MPSP, Paulo Garrido de Paula, PGJ Gianpaolo Smanio e Leonardo Carvalho

nou seu relatório com a recomendação
de disseminar as boas práticas aqui encontradas para os outros Estados. Para
ele, o trabalho desenvolvido pela Corregedoria-Geral do MPSP, que hoje é comandada pelo procurador de Justiça Pau-

lo Afonso Garrido de Paula, é “de grande
excelência”. O corregedor nacional ressaltou, ainda, o trabalho de acompanhamento dos promotores de Justiça substitutos, cerca de 80, que hoje estão em estágio probatório na Instituição paulista.

Fotos: APMP

ntre os dias 17 e 19/08, a Corregedoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP) recebeu inspeção do corregedor nacional do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP), Cláudio Henrique Portela do Rego, que é
promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(MPDFT). Ele veio acompanhado dos
conselheiros do CNMP Esdras Dantas
de Souza, Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Marcelo Ferra de
Carvalho e Orlando Rochadel Moreira.
No dia 17/08, no 10º andar do
edifício-sede do MPSP, no Centro de
São Paulo, os membros do CNMP foram recebidos em reunião pelo procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, pelo corregedorgeral do MPSP, Paulo Afonso Garrido de Paula, pela vice-corregedora,
Tereza Cristina Maldonado Katurchi
Exner, pelos 12 assessores que compõem a Corregedoria e por integrantes dos órgãos superiores do MPSP.
Entre eles, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, subprocurador-geral
de Justiça de Planejamento Institucional, Walter Paulo Sabella, secretário do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores, Tiago Cintra Zarif, secretário do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), Marcio Sérgio Christino, conselheiro do CSMP
e 1º vice-presidente da APMP, e Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas, presidente da Comissão Processante Permanente e um dos diretores do Departamento de Segurança da APMP.
Compete à Corregedoria Nacional a responsabilidade do recebimento e processamento de reclamações e
denúncias relativos a membros e servidores do Ministério Público. Além das
atribuições disciplinares, compete ainda o exercício das funções executivas do
Conselho de Inspeção e Correição Geral.
ELOGIOS - O corregedor nacional
Cláudio Henrique Portela do Rego termi-

ELEIÇÃO NO CSMP – Foram definidos no dia 10/08 os suplentes para o Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP) eleitos pelos membros do Órgão Especial
do Colégio de Procuradores. O suplente eleito em dezembro de 2015, o procurador Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas, se mostrou impedido por hoje presidir
a Comissão Processante Permanente (CPP). Por isso, foram eleitos os procuradores de Justiça David Cury Neto (foto à esquerda), em primeiro lugar, com 30
votos, e, em segundo, o procurador de Justiça Newton Reginato, com 12 votos.
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Instalado o Comitê de Desenvolvimento
e Acompanhamento Estratégico do MPSP
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou do evento no Auditório Queiroz Filho
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Foto: Assessoria de Imprensa/MPSP

F

Orlando Rochadel, Cláudio Portela, Esdras Dantas de Souza, Leonardo Carvalho e Felipe Locke Cavalcanti

secretário do Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP), Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, subprocura-

dor-geral de Justiça de Planejamento Institucional, e Roberto Fleury de
Souza Bertagni, ouvidor do MPSP.

Foto: APMP

oi instalado no dia 17/08 o Comitê de Desenvolvimento e Acompanhamento Estratégico do Ministério Público do Estado de São
Paulo. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou do
evento oficial de instalação no Auditório Queiroz Filho, no edifício-sede do MPSP, no Centro de São Paulo,
ao lado do procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, dos
membros do Conselho Nacional do
Ministério Público Orlando Rochadel
Moreira (presidente da Comissão de
Planejamento Estratégico do CNMP),
Esdras Dantas de Souza e Leonardo Henrique de Cavalcanti Carvalho,
além de Claudio Henrique Portela do
Rego, corregedor nacional do CNMP.
A formação e instalação do Comitê vão ao encontro da Resolução
127/16 do CNMP, aprovada em junho
deste ano, que estabelece diretrizes
para o planejamento estratégico das
unidades e ramos do Ministério Público de todo o país. A resolução visa
institucionalizar o planejamento estratégico nacional do Ministério Público e seus respectivos planos, unidades de governança e gestão, instrumentos e desdobramentos na temática, conferindo-lhe força normativa.
A função do Comitê, criado formalmente desde fevereiro deste ano,
é trazer para dentro do MPSP as melhores práticas administrativas e modernizar sua gestão. O grupo é presidido pelo PGJ e integrado efetivamente pelos subprocuradores-gerais
de Justiça, o diretor-geral do MPSP,
o chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça e os assessores
da Diretoria Geral e da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão.
Também compuseram a mesa,
durante o evento, Paulo Afonso Garrido de Paula, corregedor-Geral do
MPSP, Walter Paulo Sabella, secretário do Órgão Especial do Colégio
de Procuradores, Tiago Cintra Zarif,

DOAÇÃO DE LIVRO – No dia 08/08, a procuradora de Justiça Maria Aparecida Pierangelli Borelli Thomaz foi recebida na Sede Executiva pelo 1º vice-presidente da APMP, Marcio Sérgio Christino (que é, também, membro do Conselho Superior do Ministério Público), e um dos diretores do Departamento de
Esportes, João Antonio dos Santos Rodrigues. Na ocasião, a procuradora doou
à biblioteca da Associação o livro “Código Penal Comentado Artigo Por Artigo”,
de autoria de seu pai, José Henrique Pierangeli, que faleceu em abril de 2012.
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Ausência de vagas no sistema pri

Evento do CAOCRIM e da APMP debateu os efeitos e a interpre

te, Marcio Sérgio Christino, que é, também,
conselheiro do CSMP.
Os debates foram divididos em dois
painéis. A primeira rodada ficou por conta
dos procuradores de
Justiça criminais Marcio Sérgio Christino,
Pedro de Jesus Juliotti (membro do Órgão Especial do Colégio de Procuradores),
Ruy Cid Martins Vianna (secretário executivo da Procuradoria Criminal do MPSP), Jorge
Assaf Maluly (coordenador do Setor de Recursos Extraordinários
e Especiais do MPSP), e
Luís Geraldo Sant´Ana
L anfredi, membro
do Conselho Nacio- Fernando Kfouri, Alexandre Moraes, coronel Ernesto Puglia Neto, Marcio Christino,
Levy Emanuel Magno, Paulo José de Palma, Pedro Juliotti, Luiz Carlos Gonçalves Filho,
nal de Justiça (CNJ).
O segundo painel teve exposições dos promotores de Mendes (Campinas) e Luiz Carlos GonJustiça das Execuções Criminais Fauzi çalves Filho (Bauru). Também participaHassan Choukr (Capital), José Herbert ram o coronel da Polícia Militar de São

Cerca de 50 pessoas compareceram e centenas acompanharam pela internet
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Fotos: APMP

A

segunda edição do seminário “Integração e desafios: nova leitura
de temas controvertidos no campo dos direitos fundamentais”, realizado pelo Centro de Apoio Criminal Operacional do Ministério Público do Estado de São Paulo (CAOCRIM) com apoio
da APMP, foi realizado no dia 05/08 no
auditório do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). O objetivo do
encontro foi discutir os efeitos e dar
interpretação à Súmula Vinculante 56,
aprovada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) em 29/06 deste ano. O texto trata
da ausência de vagas no sistema prisional, pincipalmente nos regimes aberto e
semiaberto. Cerca de 50 pessoas compareceram ao evento e outras centenas
acompanharam por transmissão online.
O seminário contou com a presença do subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de
São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo (que na
ocasião representou o procurador-geral
Gianpaolo Poggio Smanio), do secretário
do Estado de Assuntos Penitenciários,
Lourival Gomes, e dos subcoordenadores
do CAOCRIM Fernanda Narezi Pimentel
Rosa e Paulo José de Palma. A APMP foi
representada por seu 1º vice-presiden-

Auditório do Conselho Superior do Ministério Público durante o seminário
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isional é abordada em seminário

etação da Súmula Vinculante 56, aprovada pelo STF neste ano

Rocha Almeida de Moraes, assessor da Escola Superior do Ministério Público (ESPM),
e Fernando Pastorelo Kfouri, membro do
Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, além da
procuradora de Justiça Martha de Toledo
Rodrigues (que integra o Órgão Especial).
O evento contou com
a supervisão do coordenador do CAOCRIM,
Levy Emanuel Magno.
SÚMULA 56 –
A Súmula Vinculante
(SV) 56 foi aprovada
com texto final que
seguiu alteração sugerida pelo ministro
do STF Luís Roberto
Ruy Cid Vianna, secretário Lourival Gomes, José Herbert Mendes, Fernanda Narezi,
Barroso à proposta
, Martha de Toledo Machado, delegado Francisco Sannini Neto e Fauzi Hassan Choukr
original. Ficou com a
seguinte redação: “A
Paulo, Ernesto Puglia Neto, o delegado falta de estabelecimento penal adeda Polícia Civil, Francisco Sannini Neto, quado não autoriza a manutenção do
e so promotores de Justiça Alexandre condenado em regime prisional mais

gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no
Recurso Extraordinário (RE) 641320”.
A tese foi fixada nos seguintes termos: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional
mais gravoso; b) os juízes da execução
penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto
e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem
como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, parágrafo 1º, alíneas “b” e “c”); c) havendo déficit de
vagas, deverá determinar-se: (I) a saída
antecipada de sentenciado no regime
com falta de vagas; (II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto
em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas
de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até
que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Primeira edição, na Sede Social, discutiu decisões do STF e STJ
No dia 29/06, a primeira edição
do seminário “Integração e desafios:
nova leitura de temas controvertidos
no campo dos direitos fundamentais”,
realizado em conjunto pelo CAOCRIM e
a APMP, discutiu 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 da APMP, no Largo São Francisco, em São Paulo, e foi acompanhado
por internautas, em transmissão onli-
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ne 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), Tiago 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 Antonio Maria
Patiño Zorsz, coronel da Polícia Militar Ricardo Gambaroni e o delegadogeral adjunto Waldir Antônio Corvino Junior, representando o delegadogeral da Polícia Civil, Youssef Abou.
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Promotores do Gaeco são homenageados
pela Superintendência da Polícia Federal
Foto: Divulgação

Atuação conjunta resultou na recuperação de mais de R$ 30 milhões do tráfico e do crime organizado

Os promotores com Disney Rosseti (3º a partir da esquerda), PGJ Gianpaolo Smanio (4º) e Rodrigo Costa (7º)

N

o dia 01/08, na sede da Superintendência Regional de São
Paulo da Polícia Federal, foram homenageados os promotores
de Justiça integrantes do Grupo de
Enfrentamento ao Crime Organizado
(Gaeco) dos núcleos de São Paulo e

de Piracicaba, Alexandre Pereira, André Camilo Castro Jardim, André Luiz
Brandão, Luiz Alberto Segalla Bevilacqua e Richard Gantus Encinas. O reconhecimento foi feito pela Polícia Federal por ações conjuntas com o Gaeco que resultaram na recuperação de

mais de R$ 30 milhões em ativos bloqueados ou apreendidos, em operações de combate ao tráfico interestadual de drogas e o crime organizado.
As operações se concretizaram
graças à viabilização dos meios jurídicos para que a Polícia Federal pudesse atuar, por meio da Delegacia de Repressão a Drogas. Participaram da homenagem o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, o superintendente regional de São Paulo da
Polícia Federal, Disney Rosseti, o delegado regional executivo, Luiz Roberto
Ungaretti de Godoy, o delegado regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, Rodrigo de Campos
Costa, o corregedor regional da Polícia Federal, Adriano Mendes Barbosa,
o chefe da Delegacia de Polícia Federal em Piracicaba, Florisvaldo Neves,
e o chefe da Delegacia de Repressão
a Entorpecentes (DRE), Fabrizio Galli,
além de representantes da Delegacia
de Imigração (Delemig), da DRE e do
Grupo de Investigações Sensíveis (Gise).

GE de Sorocaba recebe Arnaldo Hossepian, membro do CNJ
Foto: APMP

(GE) “Luiz Gonzaga Machado”,
na cidade de Sorocaba (SP). Ele
discorreu sobre
o tema “CNJ
como a gente
propulsor do sistema de Justiça”.
A diretoCarlos Alberto Scaranci, PGJ Gianpaolo Smanio, Arnaldo Hossepian, Pedro de
ria da APMP esCamargo Elias, José Oswaldo Molineiro e subprocurador Mário Luiz Sarrubbo
teve represenDezenas de promotores e pro- tada na reunião pelo assessor especuradores de Justiça acompanharam cial da Presidência, José Oswaldo Mono dia 20/08 palestra do procurador lineiro, e pelo conselheiro fiscal Pedro
de Justiça e membro do Conselho Na- Eduardo de Camargo Elias, que é tamcional de Justiça (CNJ), Arnaldo Hosse- bém o coordenador geral dos Grupos
pian Salles Lima Junior, durante a reu- de Estudos (GEs) e membro do Connião ordinária do Grupo de Estudos selho de Estudos e Políticas Institucio-
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nais (Conepi). Também participou do
evento o procurador-geral de Justiça,
Gianpaolo Poggio Smanio, que compôs a mesa diretora ao lado do palestrante convidado, do coordenador
geral e do promotor de Justiça Carlos
Alberto Scaranci Fernandes. Também
esteve presente o subprocurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubbo.
São coordenadores gerais adjuntos dos GEs os promotores de
Justiça Fabiola Moran Faloppa (diretora do Departamento de Patrimônio da APMP), Renato Kim Barbosa
(um dos diretores do Departamento
de Apoio aos Substitutos e membro
do Conepi), Tiago de Toledo Rodrigues (2º secretário da APMP e membro do Conepi) e Walter Tebet Filho.
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Paulo Penteado, 1º secretário da APMP, e
PGJ recebem medalha da Polícia Militar
Evento no Auditório do Copom ocorreu em comemoração ao 66º aniversario da Corregedoria da PM

Coronel Ricardo Gambaroni, Cláudia Penteado Teixeira, Paulo Penteado e o coronel Levi Anastácio Félix

ro Batista Camilo, deputado estadual (PSD), coronel da Reserva da PM e
ex-comandante-geral da Corporação.
Ao todo, 39 pessoas foram homenageadas. O evento foi acompanha-

do por policiais militares e familiares
dos homenageados. Ao receber a condecoração, o 1º secretário da APMP
estava acompanhado por sua esposa,
Cláudia Martinez Penteado Teixeira.

Foto: Divulgação/TJSP

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Foto: Divulgação/Polícia Militar

D

ois membros do Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP) foram condecorados no
dia 16/08 com a Medalha Cinquentenário da Polícia Militar: o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, e o 1º secretário da APMP, promotor de Justiça Paulo Penteado Teixeira
Junior. Eles foram homenageados ao
lado de representantes e autoridades
da PM por ocasião do 66º aniversário
da Corregedoria da Polícia Militar, no
Centro de Operações da PM (Copom),
no Centro de São Paulo. O evento reuniu cerca de 200 pessoas.
A mesa da solenidade foi composta por Mágino Alves Barbosa Filho,
secretário do Estado da Segurança Pública (e procurador de Justiça licenciado); coronel da PM José Roberto
Rodrigues de Oliveira, secretário da
Casa Militar; coronel da PM Ricardo
Gambaroni, comandante-geral da PM;
juiz Clóvis Santinon, vice-presidente
do Tribunal de Justiça Militar (TJM);
coronel da PM Francisco Alberto Aires Mesquita, subcomandante-geral
da PM; coronel da PM Levi Anastácio
Félix, corregedor-geral da PM; e Álva-

POSSE NO TJSP - O ex-procurador de Justiça Luiz Fernando Vaggione tomou
posse, em ato solene realizado no dia 02/08, como desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, compareceu à cerimônia, que aconteceu no Salão do Júri
do Palácio da Justiça, sede da Corte bandeirante, e foi conduzida pelo presidente do TJSP, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. Luiz Fernando Vaggione - que
estava acompanhado na cerimônia de posse por sua esposa, Maria de Lourdes Boldim Vaggione (foto) - atuou no Ministério Público de São Paulo (MPSP)
por 32 anos e foi nomeado desembargador pelo critério do Quinto Constitucional/ Classe Ministério Público, por decreto publicado em 05/07 deste ano.
PGJ Gianpaolo Smanio com sua condecoração da PM
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Março 2016
2016
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Seminário da APMP Mulher reún

N

o dia 24/08, a APMP Mulher realizou o 1º Seminário Sobre o
Papel do Homem na Promoção
da Igualdade de Gênero, que reuniu mais
de 300 pessoas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O
presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, abriu os trabalhos ao lado da promotora de Justiça e uma das diretoras
da APMP Mulher, Maria Gabriela Prado
Manssur. O seminário foi transmitido
ao vivo, online, pelo portal TV Alesp.
O evento foi dividido em dois
painéis. No primeiro, os participantes
debateram políticas públicas e privadas, com as presenças de Luís Carlos
dos Santos Gonçalves, procurador regional eleitoral de São Paulo, José Eduardo Carneiro Queiroz, advogado e sócio-diretor do Escritório Mattos Filho,
Júlio Camargo de Azevedo, defensor
público de São Paulo, Lírio Cipriani,
diretor do Instituto Avon, e Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP.
As debatedoras foram Marina
Ganzarolli, advogada e co-fundadora

Foto: Divulgação/Alesp

Evento, que foi transmitido online pela TV Alesp, teve como te

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti (foto à esquerda) abre os trabalhos durante o evento realizado no Salão do

da Rede Feminista de Juristas, Vanessa Ribeiro Mateus, juíza de Direito e 2ª
vice-presidente da Associação Paulista

de Magistrados (Apamagis), e Rosemary
Corrêa, delegada e presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina.

APMP realiza conferência sobre curso de violência doméstica
Foto: APMP

dos cursos Internationais Experience da Universidade de
Roma Tor Vergata, Federico
Penna, com Rodrigo Iennaco, representante da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais
(Fesmp/MG) e das promotoras de Justiça de São Paulo
Juliana Mendonça Gentil Tucunduva e Roberta Aline SaDirigentes da APMP e os participantes da conferência realizada
ragiotto, além da promotora
de Justiça do Espírito Santo
A APMP realizou, em 15/08, uma Andrea Teixeira de Souza.
conferência online para todos os memNo encontro, que contou com a
bros do Ministério Público, que con- presença do presidente da APMP, Felitou com a presença do coordenador pe Locke Cavalcanti, e do 1º vice-presi-
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dente, Márcio Sérgio Christino (membro, também, do Conselho Superior
do Ministério Público), foi abordado o
conteúdo do novo curso que será ministrado pela universidade italiana, que
tem como tema: “Direito Penal e Violência Doméstica: Crimes de Gênero e
Abusos Contra Crianças”, marcado para
outubro próximo.
Após a reunião, foi oferecido
um almoço para os debatedores no
Espaço Washington Barra da Sede Social da APMP, no Largo São Francisco,
onde foram recebidos pela promotora de Justiça Silvia Chakian de Toledo
Santos, assessora da Escola Superior do
Ministério Público de São Paulo (ESMP).
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ne mais de 300 pessoas na Alesp

ema ‘Papel do Homem na Promoção da Igualdade de Gênero’

os Espelhos da Assembleia Legislativa, ao lado da promotora Maria Gabriela Manssur, uma das diretoras da APMP Mulher

O segundo painel tratou da Justiça penal e Justiça social e contou com
a presença da médica Albertina Duarte

Takiuti, coordenadora estadual de Políticas Públicas para a Mulher, além dos
convidados Luís Augusto Barrichello

Neto, juiz de Direito de Limeira (SP),
Yuri Giuseppe Castiglione, promotor
de Justiça, Luís Soares de Mello Neto,
desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (TJSP), Guilherme Valadares, editor-chefe da plataforma Papo de Homem, e Sergio Barbosa,
filósofo, professor e coordenador do
projeto Tempo de Despertar (de ressocialização de homens agressores).
Dessa vez, as debatedoras foram Tatiane Moreira Lima, juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica,
Beatriz Accioly Lins de Almeida, antropóloga, e Fabiana Dal’Mas Rocha
Paes, promotora de Justiça do Grupo
de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência (Gevid) no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e
uma das diretoras da APMP Mulher.
Além de Maria Gabriela Prado Manssur e Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, a
APMP Mulher tem como diretoras Celeste Leite dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabíola Sucasas Negrão Covas e
Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli.

Congresso do MPD tem painel sobre empoderamento da mulher
Foto: MPD

tulado “Transformação cultural através do empoderamento da mulher - Necessidade de uma abordagem multidisciplinar”, que contou com
a presença de uma das diretoras da APMP Mulher, Fabíola Sucasas Negrão Covas,
que também integra o Grupo
de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério
Exposição de Fabíola Negrão Covas durante Congresso do MPD
Público de São Paulo (Gevid).
A mesa desse painel
O 5º Congresso do Movimento teve ainda a participação da ativista e
Ministério Público Democrático, reali- dirigente da União de Mulheres de São
zado entre os dias 24 e 26/08, teve um Paulo, Maria Amélia Teles, e da advogapainel sobre violência doméstica, inti- da e integrante da Comissão de Direitos
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Humanos da Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção São Paulo (OAB-SP), Adriana Martorelli, sob mediação da procuradora da República Samantha Chantal Dobrowolski. Também compareceram ao evento, representando a APMP,
o presidente Felipe Locke Cavalcanti,
que atuou como mediador do painel
“Expansão ou Contenção do Poder Punitivo? - Problematização do papel do
Ministério Públicona persecução penal”
(leia notícia na página 17), o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o
assessor especial da Presidência, José
Oswaldo Molineiro, e duas das diretoras
da APMP Mulher, Maria Gabriela Prado
Manssur e Fabiana Dal’ Mas Rocha Paes.
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Diretora da APMP Mulher participa de
evento dos 10 anos de Maria da Penha
Fabiana Dal´Mas Rocha Paes esteve no evento que lançou ações de combate à violência doméstica
Foto: Divulgação/TJSP

N

o dia 08/08, a diretora da APMP
Mulher e promotora de Justiça
do Grupo de Atuação Especial
de Enfrentamento à Violência (Gevid),
Fabiana Dal´Mas Rocha Paes participou,
representando a APMP, de evento realizado pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP) em comemoração aos dez
anos da Lei Maria da Penha.
Durante o encontro, que contou com autoridades e representantes do terceiro setor, o presidente do
TJSP, desembargador Paulo Dimas de
Bellis Mascaretti, lançou a campanha
“Rompa o silêncio, você não está sozinha! (#SomosTodasMariadaPenha)”,
assinou termo de cooperação com a
Secretaria de Estado da Saúde e com
a Organização Não-Governamental
(ONG) “Turma do Bem” para realizar
o Projeto Fênix, lançou o selo do TJSP
nos dez anos da Lei Maria da Penha,
confeccionado pelos Correios, e prestigiou a conclusão da primeira fase do
Projeto Arte Grafite.
Na mesa do evento, além do presidente do TJSP, estavam Manoel de
Queiroz Pereira Calças, corregedor-geral
da Justiça do Estado de São Paulo; Angélica de Maria Mello de Almeida, responsável pela Coordenadoria da Mulher
em Situação de Violência Doméstica e
Familiar do Poder Judiciário do Estado
de São Paulo (Comesp); a vice-coorde-

Fabiana Dal’Mas Rocha Paes (3ª a partir da direita) durante o evento, na região central de São Paulo

nadora do órgão, Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida; o presidente da
ONG “Turma do Bem”, Fábio Bibancos
de Rosa; o secretário-adjunto de Estado da Saúde, Wilson Pollara, representando o secretário David Everson Uip;
a coordenadora do Núcleo da Mulher
da Defensoria Pública, Ana Rita Souza Prata; e a conselheira estadual da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo (OAB-SP), Kátia Boulos.

Além de Fabiana Dal´Mas Rocha Paes, a
APMP Mulher tem como diretoras Celeste Leite dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabíola Sucasas Negrão Covas e
Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli.
ARTIGO NO ESTADÃO - No dia 03/08, a
promotora Fabiana Dal’Mas Rocha Paes
teve seu artigo “A Lei Maria da Penha:
experiências e tendências nestes dez
anos” publicado no portal do Estadão,
no blog do jornalista Fausto Macedo.

Foto: Reprodução/All TV

Procuradora de Justiça comenta o PL 280/2016 na All TV

Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser na All TV
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A procuradora de Justiça Maria
Fátima Vaquero Ramalho Leyser esteve no programa “Gente que fala”,
da All TV, no dia 04/08, em edição do
Movimento do Ministério Público Democrático (MPD), ao lado do advogado Marcelo Araújo, especialista em
Direito Civil, com mediação do jornalista Zancopé Simões. Nesta edição, os convidados debateram vários
temas, entre eles, o o Projeto de Lei

280/2016, que tramita no Senado e
que define os crimes de abuso de
autoridade e dá outras providências.
“O Ministério Público participa
ativamente das investigações em relação às situações envolvendo agentes
públicos”, comentou a procuradora
Maria Fátima Vaquero. E complementou: “Este projeto é mais uma tentativa de intimidar as autoridades no
procedimento destas investigações”.
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Paulo Penteado Teixeira Junior, António Ventinhas, Ricardo Prado, PGJ Gianpaolo Poggio Smanio, Laila Said Abdel Qader Shukair, Roberto Livianu, PGJ Lauro
Machado Nogueira, PGJ Paulo Cezar Passos, PGJ Plácido Barroso Rios, Luiz Antônio Guimarães Marrey, Felipe Locke Cavalcanti e José Oswaldo Molineiro

5º Congresso do MPD teve como tema
‘Ministério Público e sociedade’
Presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, mediou painel sobre papel do MP na persecução penal

O

5º Congresso do Movimento
Ministério Público Democrático
(MPD), realizado entre os dias 24
e 26/08 no Hotel WZ, em São Paulo, teve
como tema “Ministério Público e sociedade: 25 anos de construções democráticas”. Um de seus painéis foi mediado
pelo presidente da APMP, Felipe Locke
Cavalcanti: “Expansão ou contenção do
poder punitivo - Problematização do papel
do Ministério Público na persecução penal”, que contou com exposições de Luiz
Antônio Guimarães Marrey, ex-procurador-geral de Justiça e membro do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores, de
Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo
de Estudos de Violência da Universidade
de São Paulo (USP), e de Antônio Cluny,
procurador-geral adjunto em Portugal.
Além de Felipe Locke Cavalcanti,
representaram a APMP no evento o 1º
secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, o assessor especial da presidência, José Oswaldo Molineiro, e as diretoras da APMP Mulher Maria Gabriela
Manssur, Fabiana Dal’ Mas Rocha Paes
e Fabíola Sucasas Negrão Covas, que comandou painel sobre violência doméstica (leia notícia na página 15). Também
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participou, como palestrante, o procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio, ao lado da especialista da
Organização das Nações Unidas (ONU),
Edna Roland, e do procurador de Justiça de Pernambuco Francisco Sales de
Albuquerque. A procuradora de Justiça
Martha de Toledo Machado, integrante
do Órgão Especial, foi mediadora de um
painel que reuniu o promotor paranaense Eduardo Diniz Neto, o professor de Filosofia e Ética da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), Roberto Romano, a jornalista Sabine Righetti e o procurador português António Ventinhas.
Outro painel reuniu Nedens Ulisses Vieira, 2º vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp), Ivan Carneiro, promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, Heródoto Barbeiro, jornalista e apresentador da Record
News, e Gil Castelo Branco, economista e fundador da Organização Não-Governamental (ONG) Contas Abertas. Em
exposição subsequente, participaram o
procurador de Justiça de Pernambuco e
vice-presidente do MPD, Charles Lima, a
cientista política da Universidade de São

Paulo (USP), Maria Tereza Sadek, o advogado e professor de Direito Financeiro da USP, Heleno Torres, e o presidente do prêmio Innovare, Sergio Renault.
Houve um debate, ainda, com o
procurador de contas Ministério Público
de Constas de Santa Catarina (MPC-SC)
e presidente da Associação Nacional do
Ministério Público de Contas (Ampcon),
Diogo Roberto Ringenberg, e os procuradores-gerais do Ceará, Plácido Barroso Rios, do Mato Grosso do Sul, Paulo
Cezar Passos, de Goiás, Lauro Machado
Nogueira, e de Pernambuco, Francisco
Sales de Albuquerque. Compareceram
ao Congresso, também, Laila Said Abdel Qader Shukair, presidente do MPD,
Rogério Nascimento, representante do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Fábio Bastos Stica, Fábio George Cruz da
Nóbrega e Marcelo Ferra de Carvalho,
membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Achilles Siquara, ex-conselheiro do CNMP, Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Benedito Torres Neto, presidente da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP), e Ricardo Prado, procurador de Justiça, entre outros.
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Jantar da APMP reúne promot

O encontro, realizado em restaurante da capital paulista, foi pre
Fotos: APMP

A

APMP reuniu, no dia 26/08, cerca de 30 mulheres, entre promotoras e procuradoras de Justiça da ativa e aposentadas do Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP), em jantar de confraternização
no restaurante Pobre Juan, no bairro
do Pacaembu, na capital. As diretoras
da APMP Paula Castanheira Lamenza,
do Departamento de Relações Públicas
e de Eventos, Cyrdêmia da Gama Botto, do Departamento de Aposentados,
Beatriz Helena Ramos Amaral, do Departamento Cultural, e Maria Gabriela
Prado Manssur, uma das diretoras da
APMP Mulher, recepcionaram as colegas no evento.
A procuradora de Justiça Maria
Fátima Vaquero Ramalho Leyser elogiou a iniciativa da APMP em promover a reunião de mulheres do MPSP e
da Magistratura. Para ela, “este é um
momento de entrosamento maior entre as colegas da primeira e da segunda instâncias, que no cotidiano ficam
em seus gabinetes, em fóruns, discu-

Diretoras Cyrdêmia da Gama Botto, Paula Lamenza e Beatriz Ramos do Amaral recepcionaram as colegas

tindo questões referentes ao trabalho.
Nós sabemos que, embora se fale no
valor da mulher, ainda hoje a mulher
não tem local adequado, há muita discriminação. Até mesmo na nossa car-

reira, nunca tivemos uma procuradora-geral de Justiça, apenas homens que
dominaram esta instituição”.
E completou: “Então, nós vimos
essas colegas que um dia estiveram aqui

Foto: Divulgação/Fiesp

Fiesp homenageia com jantar procurador-

Luiz Antonio Fleury Filho, Paulo Skaf, Davi Depiné Filho, Gianpaolo Smanio e Felipe Locke Cavalcanti
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A diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) ofereceu, em
15/08, jantar em homenagem ao procurador-geral de Justiça Gianpaolo
Poggio Smanio. Compareceram à cerimônia, que reuniu mais de 200 convidados, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º secretário
da entidade de classe, Paulo Penteado Teixeira Junior.
O discurso ao homenageado foi
proferido pelo procurador de Justiça
aposentado e membro do Conselho
Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Fiesp, José Roberto De-
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toras e procuradoras de Justiça

estigiado também por mulheres representantes da Magistratura

Desembargadora Luzia Galvão Lopes da Silva, procuradora de Justiça aposentada Nair Ciocchetti de Souza,
assessora da Corregedoria do MP, Elaine Tiritan Muller Caravellas, e vice-corregedora do MP, Tereza Exner

no MPSP e depois no Tribunal de Justiça, pelo Quinto Constitucional. Elas foram elevadas ao cargo de desembargadoras, é uma coisa que nos mostra
que elas conseguiram, que essa discri-

minação, esse preconceito fosse diminuído, é um grande prazer falar dessas
colegas que tão brilhantemente participaram dos quadros do MPSP e hoje
estão no Tribunal de Justiça”.

Presente, a desembargadora Maria Tereza do Amaral destacou a importância do jantar com as colegas: “O encontro é realmente um congraçamento que nós não podemos deixar de participar. Nós, que viemos do Ministério
Público de São Paulo e que fomos pelo
Quinto Constitucional para o Tribunal
de Justiça, nunca rompemos as nossas
raízes. Adoramos o Ministério Público,
eu devo tudo que eu sou, que eu tenho, ao MPSP”.
Por sua vez, a diretora do Departamento de Aposentados da APMP, Cyrdêmia da Gama Botto, ressaltou: “Sou
totalmente favorável à igualdade de gênero, não tenho preconceito, mas gosto desse jantar das mulheres. Ouvimos
criticas construtivas, nos encontramos
com amigas do interior. Nós, que estamos na APMP, temos uma grande responsabilidade porque representamos os
homens e as mulheres. Embora as reivindicações sejam as mesmas para ambos,
as das mulheres têm algo a mais. Agradeço a companhia de todas as amigas”.

-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio
allis Tucunduva. O evento foi organizado pelos procuradores de Justiça
José de Arruda Silveira Filho, José Roberto Garcia Durand, Marilisa Germano Bortolin e Sebastião Baccega, bem
como pelo desembargador João Cláudio Caldeira. O presidente do Conselho Jurídico da Fiesp é o ministro Sidney Sanches.
A cerimônia contou com as presenças do presidente da Fiesp, Paulo
Skaf, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, o membro do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) Arnaldo Hossepian Salles Lima
Junior, o presidente do Tribunal Re-
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gional Eleitoral de São Paulo (TRESP), Mário Devienne Ferraz, o secretário do Estado da Segurança Público
(SSP), Mágino Alves Barbosa Filho, o
presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil - Secção São Paulo (OAB-SP),
Marcos da Costa, o ex-governador de
São Paulo e ex-presidente da APMP e
da Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp), Luiz
Antônio Fleury Filho, o defensor público-geral de São Paulo, Davi Eduardo Depiné Filho, o corregedor regional eleitoral, Carlos Eduardo Cauduro
Padin, o decano do Ministério Público
de São Paulo (MPSP), Fernando José
Marques, os subprocurador-gerais de

Justiça de Planejamento Institucional, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, de Políticas Criminais e Institucionais, Mário Luiz Sarrubbo, e de
Políticas Administrativas e Institucionais, José Antônio Franco da Silva, o diretor geral do MPSP, Ricardo
de Barros Leonel, o secretário administrativo da Procuradoria-Geral de
Justiça (PGJ), Luiz Henrique Cardoso Dal Poz, o secretário executivo da
PGJ, Fábio Ramazzini Bechara, a secretária de Integração, Lídia Helena
Ferreira da Costa Passos, membros
do MPSP, representantes do Legislativo, da Polícia Militar e do Judiciário e familiares do homenageado.
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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

