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APMP mobiliza a  sociedade em  defesa do 
Ministério Público e da Magistratura

Projeto em trâmite no Senado tem emendas consideradas ‘ataque à democracia e às instituições’

Aprovado na Câmara Federal e en-
caminhado ao Senado, o Projeto 
de Lei (PL) 4850/16, que trata das 

medidas de combate à corrupção, inclui 
emenda que prevê responsabilização de 
juízes e de membros do Ministério Pú-
blico por crimes de abuso de autorida-
de. Por isso, a diretoria da APMP está 
conversando com parlamentares para 
mostrar os pontos negativos das emen-
das. Como primeiro resultado, o pedido 
de Regime de Urgência para votação do 
projeto feito pelo presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB/AL), foi rejeita-

Convênio do MP com Secretaria da Saúde 
viabilizará mapa da judicialização – Página 9

Ministro da Justiça apresenta Plano  Nacional 
de Segurança e visita a APMP – Página 11

Conselho Superior elabora lista tríplice para 
o Conselho da Escola Superior – Página 13

APMP participa de audiência pública sobre 
o novo Código de Processo Civil – Páginas 15

do pelos senadores em 30/11. A direto-
ria da APMP também participou de ato 
nacional em Brasília, em frente ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF), e conclamou a 
todos para atos contra a impunidade e a 
corrupção em todos os Fóruns do Esta-
do de São Paulo e para uma mobilização 
com toda a sociedade na Avenida Paulis-
ta, na capital. A entidade de classe pau-
lista divulgou ainda uma “Carta Aberta 
aos Paulistas”, chamando a atenção con-
tra o que considera “um ataque à demo-
cracia e às instituições livres e republica-
nas”. Páginas 2 (Editorial), 3, 4, 5, 6 e 7 APMP participou de ato em frente ao STF, em Brasília
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APMP EM AÇÃO

CARTAS & OPINIÕES

APMP NA IMPRENSA

HÉRODOTO  BARBEIRO OUVE 
 PRESIDENTE DA APMP

No telejornal da Record News 
de 21/11, o jornalista Heródoto Bar-
beiro conversou com o presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, so-
bre o manifesto contra projetos apre-
sentados no Congresso Nacional que 
buscam a anistia da prática de Caixa 
2, corrupção e lavagem de dinheiro, e 
também sobre as dez medidas contra 
a corrupção (leia notícias na página 7 
desta edição). “Há interesse em anis-
tiar condutas criminosas”, criticou o 
presidente da APMP. 

1º VICE- PRESIDENTE DA APMP 
VAI AO ‘ CARTÃO DE VISITA’

Em 12/11, no programa “Car-
tão de Visita”, apresentado por Débora 
Santilli no canal Record News, Marcio 
Sérgio Christino,  1º vice-presidente da 
APMP e membro do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP), falou so-
bre a descriminalização da maconha, 
a atuação das Unidades de Polícia Pa-
cificadora (UPPs) e as facções crimi-
nosas Comando Vermelho e Primeiro 
Comando da Capital (PCC). Christino é 
considerado referência para falar so-
bre o crime organizado.

JORNAL DESTACA AÇÃO DO 
MPSP EM MOGI DAS CRUZES

No dia 23/11, o Diário de Mogi, 
de Mogi das Cruzes (SP), noticiou dois 
eventos ocorridos naquele município, 
a inauguração da sede própria do Mi-
nistério Público (MPSP) e o protocolo 
do Projeto de Lei para implantação do 
Plano de Segurança no município (leia 
notícia na página 19 desta edição). O 
procurador-geral de Justiça Gianpao-
lo Poggio Smanio compareceu aos dois 
evento, que tiveam participação de Re-
nato Kim Barbosa e Luís Paulo Sirvis-
nkas, da diretoria da APMP.

CARTA ABERTA AOS PAULISTAS

A APMP vem a público ex-
pressar sua preocupação com a 
aprovação, pela Câmara Federal, 
das emendas apresentadas ao PL 
das 10 Medidas Contra a Corrup-
ção (4850/16), desnaturando-o 
em sua essência e o que irá obs-
tar, se convertido em Lei, a puni-
ção dos crimes graves e dos atos 
de improbidade que corroem a so-
ciedade brasileira.

Já vimos muitos ataques, na 
História do Brasil, à Magistratura 
e ao Ministério Público, mas atos 
de triste memória, como o AI-5 e 
a cassação de juízes e promoto-
res, foram produzidos nos porões 
das ditaduras que assombraram 

o País. O ataque, 
agora, nasceu em 
plena democracia 
e tende a sepultá-la.

Para poucos - que por muito 
tempo estiveram acima da Lei e da 
Constituição Federal - não interes-
sam instituições livres e republica-
nas. Calar os juízes e promotores é 
tornar a sociedade sem voz, sem 
lei e sem democracia.

Diga não ao fim da Lava Jato! 
Diga não a quem quer calar a Ma-
gistratura e o Ministério Público!

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação 

 Paulista do Ministério Público

“Causou perplexidade e indignação 
à sociedade a notícia de que os congressis-
tas pretendem anistiar seus próprios crimes. 
A anistia (...) apaga o fato delituoso, mas o 
tipo penal permanece íntegro. Ela faz de-
saparecer os efeitos penais da condenação, 
voltando o favorecido à condição de primá-
rio. (...) O direito, a ética e a moral andam 
de mãos dadas. Uma lei, mesmo que ob-
serve o devido processo legislativo, pode 
ser considerada imoral e, nesse caso, será 
declarada materialmente inconstitucional. 
Isso pode ocorrer quando a lei não visar o 
bem comum, mas apenas o de alguns. (...) 
Portanto, é de manifesta inconstitucionali-
dade eventual anistia a delitos cometidos 
por congressistas. A lei, que deve ser ge-
nérica e impessoal, não pode beneficiar 
os próprios políticos que a aprovaram, fe-
rindo de morte os princípios da moralida-
de e da impessoalidade que devem norte-
ar a elaboração da legislação.” – César Da-
rio Mariano da Silva, promotor de Justiça 

(trechos de artigo publicado no jornal Fo-
lha de S.Paulo em 26/11/2016)

“Quero pedir que sejam transmiti-
dos ao nosso presidente, Dr. Felipe Locke 
Cavalcanti, meus cumprimentos pela boni-
ta Festa das Crianças, que se realizou no dia 
9 de outubro na Sede Campestre da APMP. 
A reunião contou com grande frequência, 
tendo sido servida com qualidade. Nossos 
familiares, tanto as crianças como adultos, 
todos se divertiram muito com as atrações 
apresentadas. Além disso, os animadores, os 
funcionários da APMP e o pessoal de apoio 
em saúde – todos eles prestaram sua cola-
boração atenciosa e eficiente a todos os pre-
sentes e familiares. Fico muito contente em 
ver nossa Sede Campestre tão bem cuida-
da e administrada. Conclamo os colegas a 
frequentarem mais nossas Sedes de Lazer, 
e não apenas nos dias de festividades.” – 
Hugo Nigro Mazzilli, procurador de Justiça 
aposentado, professor de Direito e escritor
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Em trâmite no Senado, projeto prevê crime 
de responsabilidade a juízes e a promotores
APMP conversa com parlamentares e mobiliza a classe e toda a sociedade contra essa previsão

Em 30/11, a Câmara Federal aprovou, 
por 450 votos a favor, um contra e 
três abstenções, o texto-base do 

Projeto de Lei (PL) 4850/16, que trata das 
medidas de combate à corrupção. A ma-
téria seguiu para o Senado. As 12 emen-
das ao projeto foram rejeitadas pelo rela-
tor, deputado Onyx Lorenzoni (DEM/RS), 
porém, todos os 16 destaques a pontos 
do texto foram aprovados pelos deputa-
dos federais - inclusive a emenda do de-
putado Weverton Rocha (PDT/MA) que 
prevê casos de responsabilização de ju-
ízes e de membros do Ministério Públi-
co por crimes de abuso de autoridade. 
A votação desse destaque teve 313 vo-
tos a favor, 132 contra e 5 abstenções.

Agora, a diretoria da APMP está 
conversando com os senadores para cons-
cientizá-los sobre os pontos negativos das 
emendas. A mobilização já deu resulta-
do: o presidente Felipe Locke Cavalcan-

ti, o 2º vice-presidente, Gabriel Bitten-
court Perez, o 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, 
Marcelo Rovere, estiveram com diversos 
senadores no dia 30/11, pouco antes de 
eles rejeitarem, em plenário, pedido de 
Regime de Urgência para votação do pro-
jeto, por requerimento do senador Re-
nan Calheiros (PMDB/AL), presidente do 
Senado (leia notícia na página 6). A enti-
dade de classe paulista também partici-
pou de ato nacional em fente aos Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e conclamou a 
classe e a sociedade para atos em todos 
os Fóruns de São Paulo e para uma gran-
de manifestação na Avenida Paulista, na 
capital (leia notícias nas páginas 4 e 5).
NOTA DE REPÚDIO - Durante a apresen-
tação de seu relatório no plenário da 
Câmara Federal, em 30/11, o deputado 
Onyx Lorenzoni chegou a excluir a emen-
da que prevê crime de responsabilidade 

a juízes e promotores, com o argumento 
de que, apesar de haver a previsão cons-
titucional, o texto não cabia no mérito 
do projeto. Integrantes da força-tarefa 
da Lava Jato emitiram uma nota em que 
manifestaram repúdio contra essa emen-
da do deputado Weverton Rocha, classi-
ficando a iniciativa como uma tentativa 
de “aterrorizar procuradores, promoto-
res e juízes em seu legítimo exercício da 
atividade de investigação, processamen-
to e julgamento de crimes, especialmen-
te daqueles praticados nas mais altas es-
feras de poder”.

Segundo a nota divulgada pelos 
integrantes da Lava Jato, “a pretensão de 
sujeitar membros do Ministério Público e 
do Poder Judiciário a crimes de respon-
sabilidade é totalmente descabida” e, 
“além disso, a proposta tornada pública 
atenta contra a independência do exer-
cício da atividade ministerial e judicial”.

MOBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL – No dia 24/11, diante das iminentes ameaças ao Ministério Público e à Magistratura, reuniram-
-se no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) de São Paulo, com o objetivo de discutir ações e estratégias, diversas 
autoridades. O PGJ Gianpaolo Poggio Smanio e os subprocuradores-gerais José Antonio Franco da Silva (de Políticas Adminis-
trativas e Institucionais) e Mário Luiz Sarrubbo (de Políticas Criminais e Institucionais), o diretor-geral do Ministério Público 
de São Paulo (MPSP), Ricardo de Barros Leonel, o secretário-executivo da PGJ, Fábio Bechara, e a secretária de Integração da 
PGJ, Lídia Helena Ferreira da Costa Passos, recepcionaram o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente 
da entidade de classe (e membro do Conselho Superior do Ministério Público), Marcio Sérgio Christino, o 2º vice-presidente, 
Gabriel Bittencourt Perez, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama 
Botto, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, o chefe de gabinete da Presi-
dência do TJSP, Fernando Figueiredo Baertoletti, a juíza assessora da Presidência do TJSP, Ana Paula Sampaio Arruda Bandeira 
Lins, e o presidente em exercício (naquela ocasião) da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), Oscild de Lima Junior.
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A partir da  esquerda: Jayme de Oliveira Neto, presidente da Apamagis, Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP, Marcelo Rovere, 1º tesoureiro, Gabriel Bittencourt Perez, 2º vice-presidente, e Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º se-
cretário, no ato em frente ao STF; depois, Salmo Mohmari dos Santos Junior, diretor de Prerrogativas da APMP, Marcio Christino, 1º vice-presidente, e José Oswaldo Molineiro, um dos assessores da Presidência, no Fórum da Barra Funda

Em defesa do Ministério Público, APMP mobiliza a classe e a sociedade
Junto com outras entidades, diretoria conversa com parlamentares, conclama para atos públicos, divulga carta e repercute luta na mídia

Centenas de promotores e procura-
dores de Justiça, juízes e desem-
bargadores de todo o país reuni-

ram-se na quinta-feira, 1º/12, em frente 
ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 
Brasília, num ato público nacional contra 
medidas e projetos que ameaçam a in-
dependência do Ministério Público e da 
Magistratura. Na ocasião, foi entregue 
uma carta à presidente do STF, ministra 
Carmem Lúcia, sobre a luta das duas ins-
tituições contra a ameaça às suas legiti-
midades. Em companhia da presidente 
da Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), Norma Ca-
valcanti, e de representantes das demais 
associações do MP de todo o Brasil, par-
ticiparam do ato nacional do presiden-
te da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt 
Perez, o 1º secretário, Paulo Penteado 
Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Mar-
celo Rovere. Estava presente também, 
na ocasião, o presidente da Associação 
Paulista de Magistrados (Apamagis), Jay-
me Martins de Oliveira Neto.

A manifestação ocorreu um dia 
após a Câmara dos Deputados aprovar o 
Projeto de Lei (PL) 4850/16, sobre as 10 
Medidas Contra a Corrupção, com emen-
das que desfiguraram a proposta inicial. 
Entre essas emendas, uma que prevê ca-
sos de responsabilização de juízes e de 

membros do Ministério Público por cri-
mes de abuso de autoridade (leia notí-
cia na página 3). Depois de aprovado na 
Câmara Federal, o projeto seguiu para o 
Senado. A diretoria da APMP conversou 
em 30/11 com diversos senadores sobre 

a necessidade de barrar as emendas que 
prejudicam as instituições e a população. 
A mobilização deu resultado: na mesma 
data, foi rejeitado em plenário o pedi-
do de Regime de Urgência para votação 
do projeto feito pelo senador Renan Ca-
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Reunião na Conamp aborda reforma previdenciária e PEC 555/06
O 2º vice-presidente da APMP, 

Gabriel Bittencourt Perez, participou 
em 29/11 de reunião da Comissão de 
Aposentados da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público 
(Conamp), em Brasília. Entre outros 
assuntos, foram debatidos no encon-
tro a reforma previdenciária preten-
dida pelo governo federal e a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 
555/06, que extingue a cobrança da 
contribuição sobre os proventos de 
aposentados e pensionistas.

Em outubro, no dias 25 e 26, o 
1º secretário da APMP, Paulo Pentea-
do Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, 

Marcelo Rovere, estive-
ram na Câmara Federal 
dialogando com depu-
tados de diversos par-
tidos exatamente sobre 
a perspectiva de refor-
ma da Previdência por 
iniciativa do governo 
federal. Para melhor 
defender as prerroga-
tivas da classe neste 
assunto, a APMP está 
preparando um apro-
fundado um estudo 
que encaminhará aos 
parlamentares. Gabriel Bittencourt Perez (à direita) durante reunião realizada em Brasília
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Em defesa do Ministério Público, APMP mobiliza a classe e a sociedade
Junto com outras entidades, diretoria conversa com parlamentares, conclama para atos públicos, divulga carta e repercute luta na mídia

lheiros (PMDB/AL), presidente do Sena-
do (leia notícia na página 6). Em Brasí-
lia, os dirigentes da APMP conversaram 
pessoalmente, entre outros, com os os 
senadores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/
SP), Ana Amélia (PP/RS), Eduardo Amo-

rim (PSC/SE), Eduardo Braga (PMDB/AM), 
Marta Suplicy (PMDB/SP) e Randolfe Ro-
drigues (Rede/AP).
ATOS EM SÃO PAULO - Além de partici-
par do ato nacional em frente ao STF, em 
Brasília, a APMP conclamou os associa-

dos, promotores, procuradores de Jus-
tiça e toda a sociedade para atos simul-
tâneos que ocorreram em 1º/12 em de-
zenas de Fóruns do Estado de São Pau-
lo. O 1º vice-presidente da APMP, Mar-
cio Sérgio Christino, que é, também, um 
dos membros do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP), participou do 
ato no Fórum da Barra Funda, na capital 
paulista, junto com um dos assessores 
especiais da Presidência da Associação, 
José Oswaldo Molineiro, e o diretor do 
Departamento de Prerrogativas, Salmo 
Mohmari dos Santos Junior.

No mesmo momento, Gabriel Cé-
sar Zaccaria de Inellas, um dos diretores 
do Departamento de Segurança da As-
sociação, e José Carlos Guillem Blat, um 
dos diretores do Departamento de Rela-
ções Públicas, compareciam a outro ato 
com o mesmo propósito, em frente ao 
Fórum João Mendes, no Centro. Outra 
manifestação, ainda maior, envolvendo 
maciçamente a sociedade, ficou marcada 
para o domingo, 04/12, na Avenida Pau-
lista, em São Paulo, também com parti-
cipação da diretoria da APMP. Todas es-
sas manifestações tiveram ampla cober-
tura e repercussão da grande imprensa.

A APMP também emitiu uma “Car-
ta Aberta aos Paulistas” (leia na página 
2) e está divulgando nas redes sociais a 
campanha “Não vão nos calar”. 
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Salmo Mohmari dos Santos Junior na TV Globo, durante ato na Barra Funda Senador Aloysio Nunes Ferreira e o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti

Fo
to

: A
PM

P

Fo
to

: L
uc

as
 A

m
ar

al
/A

PM
P



6 APMP EM AÇÃO - Novembro 2016

APMP apoia PGJ e Corregedoria em pedido de liminar no CNMP

O Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP) mostrou-se 
favorável ao pedido de liminar, 

instaurado a partir de petição enviada 
pela Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) 
e pela Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo (MPSP), em face 
de condutas praticadas neste ano por 
membros do Ministério Público Fede-
ral (MPF), com o intuito de monitorar 
atividades policiais em manifestações 
na capital paulista. Embora a decisão 
tenha sido adiada, graças a um pedido 
de vistas do conselheiro Fábio Jorge, os 
nove votos proferidos, de um total de 

15, foram favoráveis ao pedido, incluindo 
o de seu relator, Antônio Pereira Duarte.

A APMP e a Associação Nacio-
nal dos Membros do Ministério Públi-
co (Conamp) ingressaram como amicus 
curiae. A audiência no CNMP ocorreu em 
21/11, quando, em defesa do MPSP, fi-
zeram sustentações orais o PGJ Gianpa-
olo Poggio Smanio e os advogados João 
Antônio Sucena Fonseca, representando 
a APMP, e Aristides Junqueira, represen-
tando a Conamp. Eles defenderam que 
tais atos do MPF “invadiram esfera de 
atribuição” do MPSP e configuraram vio-
lação do princípio do promotor natural.

Pedido de Regime Urgência para projeto 
desfigurado é rejeitado pelos senadores
Diretoria da APMP conversou com parlamentares para conscientizá-los sobre necessidade da rejeição

Advogado João Antônio Sucena Fonseca no CNMP

Em 30/11, o presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB/AL), colocou em votação um requerimento de 
urgência para que o projeto sobre corrupção, aprova-

do naquela mesma data na Câmara Federal, fosse votado de 
imediato pelos senadores. Mas não conseguiu. No painel ele-
trônico, 44 senadores votaram contra a urgência e somente 
14 a favor. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Ro-
vere, compareceram à sessão do Senado e conversaram com 
os parlamentares para conscientizá-los sobre necessidade da 
rejeição tanto da urgência de votação quanto do projeto em si.

Entre os senadores abordados estavam Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB/SP), Ana Amélia (PP/RS), Eduardo Amorim (PSC/
SE), Eduardo Braga (PMDB/AM), Marta Suplicy (PMDB/SP) e 
Randolfe Rodrigues (Rede/AP). Todos figuraram no grupo dos 
44 que votaram contra o requerimento de urgência pedido 
pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Com a rejeição do 
requerimento, o projeto anticorrupção foi encaminhado para 
análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, 
onde deverá ser debatido antes de ser votado pelo plenário
PEDIDO DE AFASTAMENTO - A APMP, junto com o Instituto 
Não Aceito Corrupção, a Associação Nacional dos Auditores 
de Controle Externo dos Tribunais de Contas (ANTC), a Asso-
ciação Nacional dos Ministérios Públicos de Contas (Ampcon), 
a Associação dos Juízes Federais dos Estados de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul (Ajufesp), a associação Contas Abertas e 
o Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp), enviou apelo 
ao procurador-geral da República (PGR), Rodrigo Janot, para 
que ele requeira o afastamento do senador Renan Calheiros 
(PMDB/AL) da presidência do Senado, por ser réu por peculato.

Marta Suplicy com Gabriel Perez, Marcelo Rovere, Felipe Locke e Paulo Penteado

Senador Eduardo Braga com Gabriel Perez, Paulo Penteado e Marcelo Rovere
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Lançado em São Paulo manifesto contra 
projetos que anistiam Caixa 2 e corrupção
APMP subscreve documento, que tem assinatura de 18 entidades ligadas à Justiça e à sociedade civil

O presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, participou em 21/11 
de entrevista coletiva para a divul-

gação de manifesto contra Projetos de Lei 
apresentados por parlamentares no Con-
gresso Nacional que buscam a anistia da 
prática de Caixa 2, corrupção e lavagem de 
dinheiro. O ato, realizado na sede do Ins-
tituto dos Advogados de São Paulo (Iasp), 
na Capital paulista, foi acompanhado pela 
grande imprensa.

A diretoria da APMP subscreveu o 
documento, que tem assinatura de 18 en-
tidades ligadas à justiça e à sociedade civil, 
e dois dias depois foi a Brasília conversar 
com parlamentares sobre o assunto (leia 

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti (segundo a partir da esquerda), no lançamento do manifesto na sede do Instituto dos Advogados de São Paulo

notícia abaixo). Entre elas, a Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), a As-
sociação dos Juízes Federais de São Paulo 
e Mato Grosso do Sul (Ajufesp), o Colégio 
de Presidentes dos Institutos dos Advoga-
dos do Brasil e os Institutos dos Advogados 
da Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, de 
Minas Gerais, do Paraná, de Pernambuco, 
do Piauí, de Santa Catarina e de São Pau-
lo, além do Movimento do Ministério Pú-
blico Democrático (MPD) e do Movimen-
to Vem Pra Rua, este último representan-
do a sociedade civil.

Junto com o presidente da APMP, 
estavam na mesa do evento os juristas 
José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, pre-

sidente do Iasp (que leu o manifesto assi-
nato pelas instituições),  Miguel Reali Jú-
nior, advogado, Fernando Mendes, presi-
dente da Ajufesp e membro da diretoria da 
Ajufe, desembargador Antônio Carlos Ma-
thias Couto, presidente do Instituto Brasi-
leiro de Direito Constitucional,  desembar-
gador Ocild de Lima Junior , presidente da 
Associação Paulista de Magistrados (Apa-
magis), e Rogério Chequer, líder do Movi-
mento Vem pra Rua.

A reunião teve cobertura da gran-
de imprensa e o presidente da APMP foi 
entrevistado pelo programa “Hora 1”, da 
TV Globo, pelas rádios CBN e Jovem Pan, 
e pelo site do jornal O Globo.
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Como desdobramento, APMP conversa com parlamentares em Brasília
No dias 23 e 24/11, o presiden-

te da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e 
o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, con-
versaram com diversos parlamenta-
res, em Brasília, com o objetivo de dis-
suadir parlamentares de incluírem a 
anistia para o crime de Caixa 2, cor-
rupção e lavagem de dinheiro. A atu-
ação da APMP é o desdobramento de 
sua adesão ao manifesto divulgado na 
capital paulista (leia notícia acima).

Outro assunto acompanhado 
pelos diretores da APMP em Brasília 
foi o relatório da senadora Kátia Abreu 

(PMDB/TO) para avaliar os valores consi-
derados pelos parlamentares como ex-
tra teto (com reflexo para o Ministério 
Público), ou seja, acima do teto estabe-
lecido pela Constituição Federal. O tema 
foi pauta, inclusive, de reunião realizada 
na Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp) em 23/11, 
que reuniu representantes de associa-
ções de classe de todo o país, incluindo 
Felipe Locke Cavalcanti e Marcelo Rovere.

As associações estão estabele-
cendo uma atuação conjunta para elu-
cidar os parlamentares sobre o assunto. Felipe Locke e Marcelo Rovere na Câmara Federal
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O presidente da APMP cumprimentou a vice-corregedora e o corregedor-geral pelas reconduções aos cargos

Paulo Afonso Garrido de Paula e Tereza 
 Exner são reconduzidos à Corregedoria
Com chapa única, o pleito realizado em 09/11 contou com 250 votos dos procuradores de Justiça

Os procuradores de Justiça Paulo 
Afonso Garrido de Paula e Tereza 
Cristina Maldonado Katurchi Ex-

ner foram reconduzidos para uma nova 
gestão de dois anos, respectivamente, 
aos cargos de corregedor-geral e de vi-
ce-corregedora, em eleição realizada em 
09/11 no edifício sede do Ministério Pú-

blico do Estado de São Paulo (MPSP), no 
Centro de São Paulo. Com chapa única, 
o pleito, que só possui procuradores de 
Justiça como eleitores, contou com 250 
votos computados, dos quais 195 para 
os candidatos, 42 brancos e 13 nulos.

A Comissão Eleitoral, formada pe-
los procuradores de Justiça Dora Bussab, 

PRESIDENTE DA APAMAGIS – Em 08/11, o presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, estiveram na sede da Associa-
ção Paulista de Magistrados (Apamagis) para uma visita 
de cortesia ao presidente daquela entidade de classe, 
Jayme Martins de Oliveira Neto. O secretário adjunto da 
Apamagis, juiz Thiago Massad, também estava presente.

NOVO VICE-PREFEITO – O recém-eleito vice-prefeito de 
São Paulo, Bruno Covas (PSDB), acompanhado pelo presi-
dente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Livianu, 
visitou a APMP no dia 04/11. Eles foram recebidos pelo 
1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino (que é, tam-
bém, membro do Conselho Superior do Ministério Públi-
co), e pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior.

Rossini Lopes Jota, Walter Paulo Sabella, 
Marcos Hideki Ihara, pelo decano Fernan-
do José Marques e pelo procurador-geral 
de Justiça (PGJ), Gianpaolo Poggio Smanio, 
acompanhou o processo. O presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, parabenizou 
os eleitos, ressaltando o “excelente traba-
lho da equipe da Corregedoria, que em mui-
to tem aprimorado o rigor institucional”.

Ao final, o recém-reconduzido cor-
regedor, Paulo Afonso Garrido de Pau-
la, afirmou: “Fico muito satisfeito por-
que essa eleição, uma candidatura úni-
ca, tem a representação da confiança, 
do reconhecimento do trabalho desen-
volvido. Um reconhecimento não só a 
mim, mas a vice-corregedora, Dra. Tere-
za Exner, e a toda a equipe de assessores, 
que vem, ao longo deste tempo, desem-
penhando suas funções com muito zelo”.

Tereza Exner completou: “Es-
tou muito feliz, extremamente honra-
da pela confiança que os colegas pro-
curadores de Justiça nos depositaram, 
possibilitando essa recondução. Sei que 
existem inúmeros colegas extrema-
mente qualificados, que poderiam fa-
zer um trabalho excelente. Isso só torna 
mais desafiador esse segundo biênio”.
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Presidente da APMP participa de  assinatura 
de convênio com a Secretaria da Saúde

Acordo com o MPSP prevê elaboração do mapa da judicialização da saúde no Estado de São Paulo

O presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, participou em 
07/11 de evento oficial, no edi-

fício sede do Ministério Público de São 
Paulo (MPSP), de assinatura de acordo 
entre a Instituição e a Secretaria de Es-
tado da Saúde para a viabilização de 
elaboração do mapa da judicialização 
da saúde. O convênio, que foi assinado 
pelo procurador-geral de Justiça (PGJ), 
Gianpaolo Poggio Smanio, pelo gover-
nador Geraldo Alckmin (PSDB) e pelo 
secretário do Estado da Saúde, David 
Uip, tem como principal objetivo acom-
panhar ações judiciais com pedidos de 
medicamentos, insumos, terapias e pro-
cedimentos médicos. Em São Paulo há  
grande número de processos nessa área.   

Pelo acordo, a Secretaria da Saú-
de compromete-se a disponibilizar, por 
meio eletrônico, a promotores de Jus-
tiça designados pelo PGJ, acesso ao 
sistema informatizado para contro-
le de ações judiciais com pedidos de 
medicamentos e insumos (S-Codes), 
incluindo as partes, advogados, médi-
cos, medicamento, procedimentos ou 
terapia solicitada, valores envolvidos, 
entre outros dados, que visam agilizar 

os processos em andamento no MPSP.
Também compareceram ao even-

to o desembargador Ademir de Carva-
lho Benedito, vice-presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJSP), o secretário do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores do MPSP, 
Walter Paulo Sabella, o secretário do 
Conselho Superior do Ministério Públi-
co (CSMP), Tiago Cintra Zarif, o correge-
dor-geral em exercício do MPSP, Álvaro 
Augusto Fonseca de Arruda, o ouvidor 
do MPSP, Roberto Fleury de Souza Ber-
tagni, os secretários do Estado da Jus-
tiça, Márcio Fernando Elias Rosa, e da 
Segurança Pública, Mágino Alves Barbo-
sa Filho, a deputada federal Keiko Ota 
(PSB/SP), o corregedor-geral do Esta-
do de São Paulo, Ivan Francisco Pereira 
Agostinho, e o procurador-geral do Es-
tado adjunto, José Renato Ferreira Pires, 
na ocasião representando o procurador-
-geral do Estado, Elival da Silva Ramos.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – Após o 
evento, o presidente da APMP acompa-
nhou o governador ao gabinete da PGJ, 
onde conversaram sobre o assunto. Es-
tava presente, na ocasição, a secretária 
de Integração da PGJ, Lídia Helena Fer-

PGJ Gianpaolo Smanio, secretária de Integração da PGJ, Lídia Helena da Costa Passos, governador Geraldo Alckmin e presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti
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reira da Costa Passos. Em 2002, quando 
o PGJ era Luiz Antônio Guimarães Mar-
rey, Felipe Locke Cavalcanti auxiliou, por 
meio do Centro de Apoio Operacional 
(CAO) da Cidadania, do qual fazia par-
te, na renovação do Protocolo de Coo-
peração entre a Central de Transplan-
tes da Secretaria da Saúde e o MPSP – 
que, desde 1997, objetiva a coopera-
ção técnica e operacional, intercâmbio 
de informações na área de transplantes 
de órgãos e de tecidos, além de acom-
panhamento e fiscalização da obediên-
cia ao cadastro técnico de receptores. 
Esta renovação está em vigor até hoje.

Já em 2010, como membro do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o atu-
al presidente da APMP participou ainda 
da elaboração e aprovação da Resolução 
107/2010, que instituiu, no âmbito da-
quele Conselho, o Fórum Nacional para o 
monitoramento e resolução das deman-
das de assistência à saúde, com a atribui-
ção de elaborar estudos e propor medi-
das concretas e normativas para o aper-
feiçoamento de procedimentos, o refor-
ço à efetividade dos processos judiciais 
e à prevenção de novos conflitos, evi-
tando a judicialização indevida da saúde.
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Procuradoras Deborah Pierri e Evelise 
 Pedroso lançam livro sobre o Novo CPC

Versão digital está disponível no portal da APMP e foi enviada para a classe, para magistrados e advogados

O livro “Comentários ao Código de Processo Ci-
vil/2015”, editado pela APMP, foi lançado em 
novembro pelas procuradoras de Justiça De-

borah Pierri e Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira. A 
obra, lançada apenas em versão digital, está disponí-
vel no portal da APMP na internet (www.apmp.com.br) 
e foi enviada para a classe, para magistrados e advoga-
dos. A apresentação da obra foi escrita pelo presidente 
da entidade de classe paulista, Felipe Locke Cavalcanti.

Além das procuradoras de Justiça, que foram as coor-
denadoras, o livro teve como grupo de trabalho as analistas 
Ana Carolina Lepage Parzanese, Juliana Pellegrino Vieira, Lí-
via de Freitas Canile, Patrícia Gomes da Silva Torres, Rafaele 
Inês Fonseca e Thiago Gutierrez Miadaira, e os estagiários 
Ayrton Falcão de Aquino e Maria Fernanda Rabelo Ramalho.

De acordo com Deborah Pierri (que é, também, uma 
das diretoras do Departamento de Previdência da APMP), 
o objetivo do livro é facilitar o cotidiano dos que traba-
lham com a atividade forense. “Esta obra nasceu de um 
ensaio decorrente da nossa preocupação em torno dessa 
nova ferramenta, que é o Código de Processo Civil, em vi-
gência desde março de 2016”, explicou a procuradora de 
Justiça. As coordenadoras do livro criaram um email para 
receber sugestões dos leitores: profpierri@gmail.com.
CICLO DE DEBATES – Déborah Pierri foi uma das expo-
sitoras do 1º Ciclo de Palestras sobre o Novo Código de 
Processo Civil realizado pela APMP entre os dias 25/05 e 
15/06 de 2015 no Auditório Franscismar Lamenza da Sede 
Social da entidade de classe, no Lar-
go São Francisco, Centro de São Pau-
lo. Os outros palestrantes foram An-
tonio Carlos Marcato e José Roberto 
dos Santos Bedaque, professores de 
Direito Processual Civil da Faculda-
de de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP), Clilton Guimarães dos 
Santos, procurador de Justiça, pro-
fessor de Direito e consultor jurídi-
co, Hugo Nigro Mazzilli, procurador 
de Justiça aposentado, professor de 
Direito e consultor jurídico, e Anto-
nio Carlos Matteis de Arruda Júnior, 
doutor em Direito Processual Civil.

Além dos centenas de partici-
pantes que acompanharam as palestras 
no auditório da Sede Social, outros mi-
lhares acompanharam as transmissões 
online no site da APMP, onde os vídeos 
das apresentações estão disponíveis 
para os associados, em área restrita.
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ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA – No dia 04/11, o 2º vice-presidente da APMP, 
Gabriel Bittencourt Perez, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, 
recepcionaram na Sede Executiva os procuradores de Justiça aposentados e 
assessores especiais da Presidência da Associação Arthur Cogan (ex-corregedor-
geral do Ministério Público de São Paulo) e Reginaldo Christoforo Mazzafera.
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Ministro da Justiça apresenta Plano 
 Nacional de Segurança no MP paulista

Presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou de reunião do CNPG com PGJs de todo o país

No dia 25/11, o Plano Nacional de 
Segurança foi apresentado pelo 
ministro da Justiça e Cidadania, 

Alexandre de Moraes, durante reunião 
do Conselho Nacional de Procuradores 
Gerais (CNPG) realizada no Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP). O 
presidente da APMP, Felipe Locke Caval-
canti, participou do evento a convite do 
procurador-geral de Justiça de São Paulo, 
Gianpaolo Poggio Smanio, junto com PGJs 
de todo o país. O presidente do CNPG, 
Rinaldo Reis Lima, o 1º vice-presidente 
da Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), Victor Hugo 
Palmeiro de Azevedo Neto, também par-
ticipou da reunião, assim como Arnaldo 
Hossepian Salles Lima Júnior, membro 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na ocasião, o ministro Alexandre 
de Moraes destacou a importância da atu-
ação do Ministério Público no combate 
à violência no país. Antes da apresenta-
ção do Plano Nacional de Segurança, fo-
ram tratados temas de interesse institu-

cional,  como os projetos que tramitam 
no Congresso Nacional. Anteriormente, 
o CNPG já havia apresentado uma série 
de sugestões ao Ministério da Justiça, já 
que três procuradores-gerais têm assen-
to em uma comissão que havia sido mon-
tada pelo ministro Alexandre de Moraes 
para estabelecer uma política mais efeti-
va de combate à corrupção e à violência.

Antes da reunião, a APMP, repre-
sentada por seu presidente, pelo 1º vi-
ce-presidente Marcio Sergio Christino e 
pelo 2º vice-presidente, Gabriel Bitten-
court Perez, recepcionou os participan-
tes da reunião do CNPG em um almo-
ço na Sede Social da entidade de clas-
se, o Espaço Washington Barra, no Lar-
go São Francisco (Centro de São Paulo).

Ministro Alexandre de Moraes (ao microfone) durante reunião do CNPG realizada na cidade de São Paulo
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Diretoria da APMP recepciona Alexandre de Moraes na Sede Executiva

O ministro da Justiça e Cidada-
nia, Alexandre de Moraes, visitou a di-
retoria da APMP no dia 18/11. Na Sede 
Executiva, foi recepcionado pelo presi-
dente Felipe Locke Cavalcanti, pelo 1º 
vice-presidente, Marcio Sérgio Christi-
no (que é membro, também, do Con-
selho Superior do Ministério Público), 
pelo 2º vice-presidente, Gabriel Bitten-
court Perez, pelo 1º secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, pelo 2º secre-
tário, Tiago de Toledo Rodrigues, pela 

diretora do Departamento de Aposenta-
dos, Cyrdêmia da Gama Botto, por um dos 
assessores especiais da Presidência, José 
Oswaldo Molineiro (integrante, também, 
do Órgão Especial do Colégio de Procura-
dores), e pelos conselheiros fiscais Pedro 
Eduardo de Camargo Elias e Valéria Maio-
lini. Tiago Rodrigues e Pedro de Camar-
go Elias integram o Conselho de Estudos 
e Políticas Institucionais (Conepi).

O ministro estava acompanhado 
pelo procurador-geral de Justiça, Gianpa-

olo Poggio Smanio, pelos subprocurado-
res-gerais de Políticas Criminais e Insti-
tucionais, Mario Luiz Sarrubbo, de Justi-
ça de Planejamento Institucional, Paulo 
Sérgio de Oliveira e Costa, e de Jurídico 
e de Competência Originária, Nilo Spin-
dola Salgado Filho, pela secretária de In-
tegração da PGJ, Lidia Helena Ferreira 
da Costa Passos, pelo secretário admi-
nistrativo da PGJ, Fernando Pastorelo 
Kfouri, e pelo secretário executivo da 
PGJ, Fabio Ramazzini Bechara.

Paulo Penteado, Tiago Rodrigues, Fernando Kfouri, ministro Alexandre de Moraes, José Oswaldo Molineiro, Pedro de Camargo Elias, Cyrdêmia da Gama 
Botto, Felipe Locke Cavalcanti, PGJ Gianpaolo Smanio, Marcio Christino, Valéria Maiolini, subprocurador Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e Gabriel Bittencour
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Conepi aprova minuta de Ato para 
 estrutura mínima de Promotorias

Proposta do conselheiro Renato Kim Barbosa foi aprovada por unanimidade e será encaminhada à PGJ

Uma minuta de Ato 
Normativo, para ser 
encaminhada à Pro-

curadoria-Geral de Justiça 
(PGJ), que dispõe sobre a es-
trutura mínima que devam ter 
as Promotorias no Estado de 
São Paulo, foi aprovada por 
unanimidade durante reu-
nião ordinária do Conselho 
de Estudos e Políticas Insti-
tucionais (Conepi), realizada 
em 18/11. A proposta, de au-
toria do conselheiro Renato 
Kim Barbosa (que é, também, 
um dos diretores do Departa-
mento de Apoio aos Substitu-
tos da APMP), prevê estrutura 
mínima tanto do ponto de vis-
ta material, quanto humano.

“Não se trata do ideal, 
mas um pontapé inicial para 
que possamos desempenhar 
nossas funções com máxima 
produtividade, como deter-
minam as Constituições Fe-
deral e Estadual”, explicou o 
autor do projeto. A minuta prevê que 
cada promotor de Justiça tenha, sob 

sua imediata supervisão, no mínimo, 
um analista, um oficial e dois estagi-

Renato Kim Barbosa é um dos diretores de Apoio aos Substitutos na APMP

Elevação de entrâncias foi outro tema abordado no colegiado
Na reunião de 18/11 do Cone-

pi, outro tema tratado foi a questão 
dos impactos causados pela elevação 
de entrâncias, assunto levantado pelo 
conselheiro Horival Marques de Freitas 
Júnior, que apresentou quatro propos-
tas, com estudos que as sustentam, a 
serem encaminhadas à PGJ como pos-
síveis soluções ao que é considerado 
“estrangulamento e engessamento da 
carreira”. A primeira proposta foi a ele-
vação das promotorias de entrância ini-
cial, para que sejam compostas por mais 
de um cargo de promotor de Justiça.

A segunda, e eleita pelo colegia-
do como a melhor opção, é a unificação 
de todos os cargos de promotoria de en-
trância inicial e intermediária em lista 
única. A terceira possibilidade apresen-
tada foi a reclassificação dos promoto-
res de Justiça numerados para Entrân-
cia Intermediária e, por fim, a elevação 
de aproximadamente 45 promotorias de 
Justiça de entrância inicial, preferencial-
mente dentre aquelas compostas por 
mais de um cargo de promotor de Justi-
ça. As sugestões e seu encaminhamen-
to foram aprovados por unanimidade.

Durante a reunião também fo-
ram tratados temas como a possibilida-
de de candidatura de promotor de Jus-
tiça para o cargo de PGJ, sugestão do 
conselheiro Luciano Gomes de Queiroz 
Coutinho (um dos diretores do Depar-
tamento de Esportes da APMP), que so-
licitou informações sobre o andamen-
to do processo hoje em tramitação no 
Órgão Especial do Colégio de Procura-
dores. Por fim, foi tratado pelo Cone-
pi o sufrágio eletrônico com assinatu-
ra digital nas eleições do MPSP, tema 
proposto pelo conselheiro Nilton Belli.

ários; que, a cada três cargos 
de promotor, haja um auxi-
liar de Promotoria; que, para 
cada Promotoria, onde há di-
ligências, haja uma viatura 
com motorista; e que, nas 
Regionais Administrativas, 
sejam nomeados agentes de 
Promotoria que atendam as 
demandas de toda a região.

Quanto ao espaço fí-
sico, a proposta é que cada 
promotor tenha para si, no 
mínimo, 5 metros quadra-
dos, e que os gabinetes e 
salas tenham estrutura tec-
nológica, computador e im-
pressora. “Sei que este é 
um piso mínimo, mas tira-
ria as Promotorias do sufo-
co atual. Entendemos que 
o prazo deverá ser estipu-
lado pela PGJ, mas gostaría-
mos de estudar em conjunto 
um cronograma viável”, con-
cluiu o conselheiro. A minuta 
será enviada para a PGJ, que 

a encaminhará à Subprocuradoria-
-Geral de Justiça de Planejamento.
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CSMP elabora lista tríplice para o  Conselho 
da Escola Superior do Ministério Público
Cada conselheiro apresentou três nomes para as vagas da 2ª Instância e para dois da 1ª Instância

O Conselho Superior do Ministério 
Público (CSMP) elaborou, em reu-
nião realizada no dia 08/11, lista 

tríplice para a composição do Conselho 
Curador do Centro de Estudos e Aperfei-
çoamento Funcional da Escola Superior 
do Ministério Público (Ceaf/ESMP) para 
o biênio 2017-2018.  Cada conselheiro 
apresentou três nomes para as vagas de 
representante da 2ª Instância, e para os 
dois representantes da 1ª Instância, Capi-
tal e Interior, cargos cuja indicação cabe 
aos membros do CSMP, conforme Regi-
mento Interno da ESMP.

Fazem parte da lista tríplice, para 
representante da 2ª Instância, os procu-
radores de Justiça Cecília Matos Susto-
vich (7 votos), Maurício Augusto Gomes 
(6 votos) e Olheno Ricardo de Souza Scu-
cuglia (4 votos); para o representante da 
1ª Instância (Capital), os promotores de 
Justiça Adriana Cerqueira de Souza (6 vo-
tos), Kenzo Ricardo Catelan Yano (6 votos) 
e Anna Trotta Yaryd (5 votos); para repre-
sentante da 1ª Instância (Interior), Má-
rio Coimbra (9 votos), Fausto Junqueira 
de Paula (9 votos) e Fábio José Mattoso 
Miskulin (6 votos).

PGJ Gianpaolo Smanio em reunião com a vice-corregedora Tereza Exner, o secretário do CSMP, Tiago Cintra Zarif, e os conselheiros Luiz Oliveira Nusdeo, Liliana 
Mercadante Mortari, Mônica Marcondes Desinano, José Correia de Arruda Neto, Paulo Sergio Puerta dos Santos, Marcio Sérgio Christino e Luís Paulo Sirvisnkas

Também foram indicados pelos 
conselheiros os procuradores de Justi-
ça Renato Eugênio Perez, Rossini Lopes 
Jota, Evelise Pedroso Teixeira Prado Viei-
ra e Ana Margarida Junqueira Beneduci 
e os promotores Marcelo Rovere, Valéria 
Maiolini, Silvio Marques, Cristina de Frei-
tas e Eloi Ojea. A lista tríplice foi encami-
nhada para apreciação do procurador-
-geral de Justiça (PGJ), Gianpaolo Poggio 
Smanio, para escolha dos três represen-
tantes. Além destes três nomes, o Conse-
lho Curador será integrado pelo próprio 
PGJ, que o preside, pelo corregedor-geral 
do Ministério Público, Paulo Afonso Gar-
rido de Paula, como vice-presidente, por 
um membro do Órgão Especial do Colé-
gio de Procuradores de Justiça e por um 
do CSMP, para reuniões bimensais.

Compete ao Conselho Curador, en-
tre outras atribuições, a escolha do dire-
tora da Escola Superior, fixar as diretrizes 
de atuação do Ceaf/ESMP, aprovar o Pla-
nejamento anual ou plurianual de cursos, 
congressos, seminários, simpósios, estu-
dos, pesquisas, publicações e atividades 
diversas; apreciar prestação de contas e 
de recursos repassados a entidades con-

veniadas, deliberar sobre o valor das men-
salidades  e remuneração do corpo docen-
te dos cursos de pós-graduação e de pa-
lestrantes dos demais cursos.
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO – A reunião 
de 08/11 do CSMP foi acompanhada por 
alunos do 3º ano do Ensino Médio do Co-
légio Santo Américo, da Capital paulista, 
interessados em cursar Direito e, poste-
riormente, ingressar no Ministério Públi-
co. Eles foram trazidos à Instituição pela 
promotora de Justiça Maria Gabriela Pra-
do Manssur, uma das diretoras do Depar-
tamento APMP Mulher na entidade de 
classe, com a intenção de demonstrar a 
importância do MPSP para a sociedade e 
toda a sua estrutura física e administrativa.

O PGJ e os conselheiros agradece-
ram a presença e o interesse pelo trabalho 
do colegiado.  Os estudantes já haviam sido 
recebidos pela diretoria da APMP na Sede 
Executiva. Além de Maria Gabriela Prado 
Manssur Departamento APMP Mulher tem 
ainda, como diretoras, as promotoras de 
Justiça Celeste Leite dos Santos, Daniela 
Hashimoto, Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, 
Fabíola Sucasas Negrão Covas e Jaqueline 
Mara Lorenzetti Martinelli.
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João Benedito de Azevedo Marques  recebe 
prêmio de Direitos Humanos da OAB-SP
Procurador aposentado foi um dos primeiros a entrar no presídio após o ‘Massacre do Carandiru’

No dia 21/11, procurador de Justiça 
aposentado João Benedicto de Aze-
vedo Marques recebeu da Ordem 

dos Advogados do Brasil - Seccional São Pau-
lo (OAB-SP) o Prêmio Franz Castro Holzwart 
de Direitos Humanos. Em outubro de 1992, 
junto com o advogado Ricardo Carrara Neto 
(in memoriam), também agraciado com o 
prêmio da OAB-SP, o hoje procurador apo-
sentado foi um dos primeiros a entrar na an-
tiga Casa de Detenção de São Paulo, por oca-
sião do chamado “Massacre do Carandiru”. 
À época, ambos eram membros da Comis-
são de Direitos Humanos da Seccional São 
Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil.

“Quando chegamos, havia 5 mil fa-
miliares de presos desesperados em fren-
te à Casa de Detenção. Eles estavam em 
busca de informações sobre o ocorrido. 
O Carandiru tinha à época 6.500 presos, 
com capacidade de 1.400, no máximo. O 
que lá vimos nunca mais saiu da minha me-
mória. Eram 90 corpos ainda não removi-
dos para o Instituto Médico Legal, rios de 
sangue nos corredores e os presos gritan-
do”, descreveu o homenageado, obser-
vando que, dos 111 mortos, grande parte 
foi alvejada em média por 15 a 20 disparos 
entre o abdômen e a cabeça, muitos pe-
las costas. “Temos fotografias de disparos 
perfurando beliches da casa de detenção”.

João Benedicto de Azevedo Marques 
terá seu livro “A História de um massacre”, 

que escreveu em coautoria com Mar-
cello Machado, relançado pela OAB-SP. 
Associado da APMP, Azevedo Marques 
ingressou no Ministério Público do Esta-
do de São Paulo (MPSP) em 08/05/1964 
e se aposentou em 07/02/1991. Foi se-
cretário Nacional de Justiça durante o 
governo de Fernando Henrique Car-
doso, secretário da Administração Pe-
nitenciária do Estado de São Paulo na 
gestão de Mário Covas, primeiro pre-

sidente da antiga Fundação Estadual 
para o Bem Estar do Menor (Febem) e 
também presidente do Conselho Nacio-
nal de Política Criminal e Penitenciária.

Além da obra citada, o procurador 
de Justiça aposentado é autor de vários 
livros, entre eles “Marginalização: menor 
e criminalidade”, “Direito e democracia: 
o papel do Ministério Público”, “Demo-
cracia, violência e Direitos Humanos” 
e “Reflexões sobre a Pena de Morte”.

O homenageado João Benedito de Azevedo Marques com coordenador da Comissão de Direitos  Humanos 
da OAB-SP, Martim de Almeida Sampaio (à esquerda), e o presidente da OAB-SP, Marcos da Costa
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Presidente da APMP participa de seminário sobre compliance

O portal jurídico Migalhas 
 realizou, no dia 07/11, o seminário 
“Lei 13.303/16 – Compliance nas em-
presas estatais”, no Hotel Tivoli, na 
capital paulista. O evento teve a co-

ordenação dos advogados Rafael Men-
des Gomes e Lucas Augusto Ponte 
Campos. O presidente da APMP, Feli-
pe Locke Cavalcanti, participou de um 
dos três painéis do evento, junto com 

os advogados Raphael Soré e Rafael 
Mendes Gomes.

Na ocasião, foram debatidas 
as soluções de integridade e treina-
mento decorrentes da aplicação da 
Lei Federal 13.303/16, que institui em 
última análise a figura do compliance 
nas empresas públicas. A Lei Federal 
13.303/2016 dispõe sobre o estatuto 
jurídico da empresa pública, da so-
ciedade de economia mista e de suas 
subsidiárias, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos mu-
nicípios, instituindo a figura do com-
pliance na cultura das empresas.

Os advogados Rafael Gomes e Rafael Soré ao lado do presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti
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Diretoria da APMP participa de  audiência 
sobre o novo Código de Processo Civil
Evento reuniu parlamentares, especialistas, juízes, desembargadores e membros do MPSP

A diretoria da APMP, representa-
da pelo seu 1º vice-presidente, 
Marcio Sergio Christino (que é, 

também, membro do Conselho Supe-
rior do Ministério Público), e pelo 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, participou no dia 11/11 de audi-
ência pública realizada pela Comissão 
Especial da Câmara Federal que ava-
lia alterações no Código de Proces-
so Penal (CPP). O evento foi realizado 
no Fórum Criminal Mário Guimarães, 
na Barra Funda, e reuniu parlamenta-
res, especialistas, juízes, desembarga-
dores, promotores e procuradores de 
Justiça, além de membros da socieda-
de civil, a fim de discutir o Projeto de 
Lei (PL) 8045/10, que trata do assunto.

Presente ao evento, o procura-
dor-geral de Justiça (PGJ), Gianpaolo Po-
ggio Smanio, ressaltou em sua exposi-
ção três itens que considera que deve-
riam ser revistos pelos parlamentares: 
a previsão da investigação por parte do 
Ministério Público, que garanta que a 
instituição possa assumir a direção das 
investigações, com a guarida do CPP; 
a previsão no novo Código de meios 
para agilizar as demandas processu-
ais, com mais agilidade legal e menos 

burocracia; e a necessidade de um juiz 
de garantias para evitar sobreposição 
de papéis. O professor, especialista em 
Direito Processual Penal e procurador 
de Justiça aposentado Carlos Frederico 
Marques Nogueira também defendeu a 
extinção da figura do Juiz de garantias.
PLEA BARGAIN - As sugestões levadas 
pelos juízes paulistas tiveram duas ver-
tentes: a modernização dos processos e 
a otimização dos recursos financeiros. O 
juiz assessor da Presidência do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), 
Sylvio Ribeiro de Souza Neto, sugeriu 
que a coleta de provas testemunhais 
seja feita via teleaudiência, o que mo-
dernizaria e desoneraria o Estado com 
o transporte de presos. Já o diretor do 
Fórum Criminal da Barra Funda, Paulo 
Eduardo Sorci, defendeu a realização de 
Plea Bargain já no início do processo.

Há cerca de um ano, o 1º vice-
-presidente da APMP, Marcio Christi-
no, enviou à Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-
namp) um projeto de inclusão do Plea 
Bargain no sistema judiciário brasilei-
ro, prevendo a possibilidade de o Mi-
nistério Público negociar a propositura 
da ação penal e a pena a ser imposta 

A partir da esquerda: Marcio Christino, 1º vice-presidente da APMP; deputado João Campos de Araújo; PGJ Gianpaolo Smanio, Paulo Scorci, diretor do Fórum 
da Barra Funda; deputado Gilberto Nascimento; juiz Sylvio Ribeiro de Souza Neto; Paulo Penteado, 1º secretário da APMP; e José Franco da Silva, subprocurador 

já num primeiro momento. O estudo 
da APMP foi encaminhado à comissão 
instituída pela Conamp, da qual a As-
sociação é participante, que tem como 
objetivo analisar e efetuar propostas de 
modernização de nosso sistema legal.  

Fizeram parte da mesa de tra-
balhos no Fórum da Barra Funda no 
dia 11/11, além do procurador-geral 
de Justiça, de Carlos Frederico Mar-
ques Nogueira e de Marcio Christino, 
o subprocurador-geral de Justiça de 
Políticas Administrativas e Institucio-
nais, José Antonio Franco da Silva, os 
promotores do Centro de Apoio Ope-
racional Criminal (CAO Crim) Levy Ema-
nuel Magno, Virgílio Antonio Ferraz do 
Amaral, José Roberto Fumachi Junior e 
Fernanda Narezi Pimentel Rosa, os de-
putados federais Edson Moreira (PTN/
MG), Gilberto Nascimento (PSC/SP), 
Keiko Ota (PSB/SP), responsável pela 
realização da audiência pública, Ma-
jor Olímpio (SD/SP) e João Campos de 
Araújo (PRB/GO), relator da Comissão 
Especial, o diretor-geral do Fórum Cri-
minal Mário Guimarães, Paulo Sorci, os 
juízes Sylvio Ribeiro Neto e Egberto de 
Almeida Penido, o delegado Luis Bal-
dan, e o coronel Jaime Gardenal Júnior.
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Mesmo com a grave crise finan-
ceira que atravessa o país, o 
total de recursos disponíveis 

da APMP, no período de 01/01/2015 a 
16/11/2016, teve um expressivo aumento 
de 343,71% - o que representa, em valor 
absoluto, R$ 3.328.313,60 (três milhões, 
trezentos e vinte e oito mil, trezentos e 
treze reais e sessenta centavos) a mais 
para os cofres da entidade de classe. As-
sim, em 16/11/2016, o saldo total das 
contas correntes da APMP, mais aplica-
ções, chegou a um sólido patamar de R$ 
4.296.676,75 (quatro milhões, duzentos 
e noventa e seis mil, seiscentos e setenta 
e seis reais e setenta e cinco centavos).

De extrema importância no au-
xílio dos associados em momentos de 
dificuldade, o Fundo de Emergência da 
APMP também cresceu no período de 
01/10/2015 a 16/11/2016: 41,66%, com 
acréscimo de R$ 1.907.156,35 (um mi-
lhão, novecentos e sete mil, cento e cin-
quenta e seis reais e trinta e cinco cen-
tavos). Assim, chegou a um total de R$ 
6.485.335,69 (seis milhões, quatrocentos 
e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e 
cinco reais e sessenta e nove centavos).

A abrangência do Fundo de Emer-
gência também se expandiu. Após Assem-
bleia Geral realizada em 31/07/2015, foi es-
tabelecida a contribuição de dependentes 
e agregados, com isso, houve um aumen-
to no número de participantes. Em janei-
ro de 2015, início da segunda gestão da 
atual diretoria da da APMP, haviam 1.980 
participantes, sendo 1.450 titulares e 530 
agregados, em novembro de 2016, passou 

para 3.815 participantes, sendo 1.476 ti-
tulares, 1.787 dependentes e 552 agrega-

dos. O ressarcimento para os associados 
entre 01/01/2015 a 16/11/2016 chegou a 

Recursos da APMP têm aumento de 343,7% em menos de dois anos
Entre janeiro de 2015 e novembro de 2016, mesmo com a crise econômica, valor disponível aumentou mais de R$ 3,3 milhões

Diretoria prepara e envia Balanço de Gestão do biênio 2015-2016 para todos os associados
Ao encerrar o segundo biê-

nio no comando da APMP, a exem-
plo do que fez ao encerrar seu pri-
meiro mandato, em 2014, a dire-
toria prepara um extenso e deta-
lhado Balanço de Gestão para en-
viar aos associados. A publicação, 
prevista para ser remetida em de-
zembro, traz textos explicativos, 
gráficos, tabelas, demonstrativos 
e imagens que resumem as princi-
pais atividades associativas no pe-
ríodo de 2015 a 2016.

Com a profissionalização obtida 
pela certificação com o ISO 9001 e con-
sequente adoção do Sistema de Gestão 
da Qualidade, todos os departamentos 
e setores da APMP alcançaram elevado 
patamar no funcionamento, atendimen-
to e prestação de serviços aos associa-
dos: Financeiro, Fundo de Emergência, 
Poupetempo, Patrimônio (e Compras), 
Médico (e Drogaria), Seguros, Convê-
nios, Turismo, Comunicação (Assessoria 
de Imprensa, Audiovisual, Publicações) 
e Informática, entre outros.Transparência: capa da edição com balanço do biênio
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Significativa situação financeira foi conquistada pela diretoria sem deixar de investir em melhorias no patrimônio dos associados e em serviços prestados ainda mais eficientes; adicional de R$ 1,7 milhão estava previsto para dezembro

2015/2016
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ISO 9001

     
      

                                                                                           ISO 9001:2008

 C
ER

TIF

ICAÇÃO DE QUALIDADE

RELATÓRIO DE GESTÃO



17APMP EM AÇÃO - Novembro 2016

R$ 2.456.510,18 (dois milhões, quatrocen-
tos e cinquenta e seis mil, quinhentos e dez 

Recursos da APMP têm aumento de 343,7% em menos de dois anos
Entre janeiro de 2015 e novembro de 2016, mesmo com a crise econômica, valor disponível aumentou mais de R$ 3,3 milhões

Diretoria prepara e envia Balanço de Gestão do biênio 2015-2016 para todos os associados
Também merecem destaque os 

Departamentos de Aposentados, de Even-
tos e a APMP Mulher, com inúmeras ini-
ciativas e realizações no biênio 2015-2016, 
e o papel proativo e protagonista da di-
retoria na defesa das Prerrogativas e nas 
Ações Institucionais, tanto em São Paulo 
como em Brasília. O Balanço de Gestão 
também faz um apanhado da expressiva 
exposição da APMP na imprensa e das vi-
sitas que a diretoria recebeu na Capital.

“Todos nós, que trabalhamos na 
diretoria da APMP, nos sentimos orgu-

reais e dezoito centavos), com um total de 
556 pedidos reembolsados. Vale ressaltar 

que o fundo é autônomo e independente. 
Os processos de reembolso são apreciados 
e votados por uma diretoria própria, sem 
participação da diretoria da Associação.

Ou seja, em 31/12/2016 o total 
em disponibilidade na APMP (saldo geral 
das contas correntes + aplicações + Fun-
do de Emergência) ultrapassará R$ 12,3 
milhões – o que representa mais que o 
dobro dos R$ 6,1 milhões disponíveis no 
início da primeira gestão da atual direto-
ria, em janeiro de 2013.

Uma significativa condição finan-
ceira, conquistada sem deixar de investir 
em melhorias no patrimônio dos associa-
dos e em serviços prestados ainda mais 
eficientes. Cabe ressaltar, ainda, que esse 
resultado parcial não inclui cerca de R$ 
1,7 milhão previsto para incrementar os 
recursos da APMP no mês de dezembro 
de 2016, provenientes da renovação de 
apólices de seguros de vida em grupo e 
de acidentes pessoais coletivos da Ma-
pfre Seguradora.
SITUAÇÃO OPOSTA – O quadro financeiro 
atual da APMP é considerado exemplo de 
gestão eficiente de recursos, ainda mais 
se levado em conta que, num passado re-
cente, a situação financeira da entidade 
de classe paulista era oposta. No início de 
2005, as contas correntes tinham saldo 
negativo de R$ 1.049.852,13 e não havia 
nenhum dinheiro em aplicações, a não ser 
R$ 206.066,58 do Fundo de Emergência. 

Em 2006, já eram R$ 1.706.980,74 
negativos. O Fundo tinha apenas R$ 
264.493,16. O problema foi causado prin-
cipalmente por um sistema de assistência 
médica de autogestão (existente entre 2000 
e 2004), que não deu certo e prejudicou 
as contas da APMP. As finanças começa-
ram a ser saneadas a partir de 2006, início 
da terceira gestão do presidente Washing-
ton Epaminondas Medeiros Barra (faleci-
do em 2015), que conseguiu num primei-
ro momento a estabilidade das contas e, 
depois, deu início ao período de superávit.

Essa situação deu subsídios para 
que a diretoria da APMP, nos biênios 2013-
2014 e 2015-2016, avançasse na profissio-
nalização e na eficiente gestão de recursos, 
apresentando balanço significativamente 
positivo, mesmo em período de crise no 
país. Com inovações e investimentos – mas 
de forma austera, transparente e segura.

Significativa situação financeira foi conquistada pela diretoria sem deixar de investir em melhorias no patrimônio dos associados e em serviços prestados ainda mais eficientes; adicional de R$ 1,7 milhão estava previsto para dezembro

lhosos e satisfeitos ao contemplar o 
quanto foi feito. Hoje, a APMP é mo-
delo em atendimento e prestação de 
serviços”, comenta, no Balanço de 
Gestão, o presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti. “Com parcerias ins-
titucionais inéditas, articulação e mo-
bilização com os três poderes, evita-
mos medidas nefastas e conquistamos 
vitórias históricas. Este é o maior e o 
melhor saldo de nossa gestão: uma 
APMP eficiente, pujante, inovadora e 
protagonista”, conclui.
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GEs realizam palestras em São José dos 
Campos, Barueri, Araçatuba e Piracicaba
Exposições abordaram candidatura de promotor à PGJ, Projeto Guardiã, CPC e Audiências de Custódia

Os Grupos de Estudos (GEs) do Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP) realizaram, com apoio da APMP, quatro 
palestras no mês de novembro. Temas atuais e de relevância 

foram abordados nas exposições, como a possibilidade de promotor 
se candidatar ao cargo de procurador-geral de Justiça (atualmente, 
só procurador tem esse direito em São Paulo), o Projeto Guardiã Ma-
ria da Penha (de enfrentamento à violência doméstica), os aspectos 
do Novo Código de Processo Civil (CPC) e as Audiências de Custódia.

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, um dos asses-
sores especiais da Presidência da entidade de classe, José Oswaldo 
Molineiro, e o subprocurador-geral de Justiça de Planejamento Ins-
titucional do MPSP, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, compareceram 
no dia 05/11 à palestra “Reflexões sobre como superar os obstácu-
los à candidatura de promotores de Justiça ao cargo de PGJ no Esta-
do de São Paulo”, proferida pelo promotor e ex-PGJ do Rio Grande 
do Norte, Manoel Onofre de Souza Neto, no GE do Vale do Paraíba.

Também participaram do evento, realizado pelo GE “César Sal-
gado” no auditório local do Ministério Público, “Arnaldo de Carvalho 
Machado”, a coordenadora regional do GE do Vale do Paraíba, Elai-
ne Taborda de Ávila, e o coordenador-geral dos GEs, Pedro Eduardo 
de Camargo Elias – que é, também, conselheiro fiscal da APMP. Os 
GEs têm ainda, como coordenadores-gerais adjuntos, Tiago de Tole-
do Rodrigues (2º secretário da APMP), Fabiola Moran Faloppa (dire-
tora do Departamento de Patrimônio da entidade de classe), Renato 
Kim Barbosa (um dos diretores do Departamento de Apoio aos Subs-
titutos), e Walter Tebet Filho.

Já no dia 17/11, o GE “Adilson Rodrigues”, da região de Osas-
co e Barueri, teve exposição da promotora Valéria Diez Scarance so-
bre “Projeto Guardiã”, iniciativa implantada em 2014 pelo MPSP, por 
meio do Núcleo Central do Grupo de Atuação Especial de Enfrenta-
mento à Violência Doméstica (Gevid). Após a palestra, realizada no 
Restaurante Rascal, no Shopping Iguatemi de Barueri, houve home-
nagem à trajetória do pai da promotora Valéria Scarance, o procura-
dor de Justiça Antonio Scarance Fernandes.

Em 26/11, foram realizadas duas palestras dos GEs. No audi-
tório da APMP de Araçatuba, o GE “João Severino de Oliveira Paes” 
contou com a palestra “Aspectos gerais do novo Código de Processo 
Civil”, proferida pelo diretor-geral do MPSP, Ricardo de Barros Leonel. 
Após a reunião, houve confraternização patrocinada pela APMP. No 
mesmo dia, no auditório de eventos da Sede da Promotoria de Justi-
ça de Piracicaba, o GE “Oscar Xavier de Freitas”, da região de Ameri-
cana, Piracicaba, Rio Claro e Limeira, recebeu os integrantes do Cen-
tro de Apoio Operacional (CAO) Criminal Levy Emanuel Magno e José 
Roberto Fumach Júnior, que fizeram exposição sobre “Audiências de 
Custódia”. O coordenador-geral dos GEs, Pedro de Camargo Elias, 
compareceu ao encontro.

Palestra de Manoel Onofre de Souza Neto no GE do Vale do Paraíba

Valéria Diez Scarance com o certificado de sua exposição em Barueri

Piracicaba recebeu Levy Emanuel Magno e José Fumach Junior

Palestra de Ricardo de Barros Leonel foi realizada em Araçatuba
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MP inaugura sede e entrega projeto de 
Plano de Segurança em Mogi das Cruzes
PGJ prestigiou eventos e APMP foi representada por Renato Kim Barbosa e por Luís Paulo Sirvinskas

A sede própria do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP) em 
Mogi das Cruzes (SP) foi inaugura-

da oficialmente na terça-feira, 22/11, em 
solenidade que contou com as presenças 
do procurador-geral de Justiça, Gianpaolo 
Poggio Smanio, do prefeito Marco Aurélio 
Bertaiolli (PSD), do presidente da Câmara 
Municipal, Mauro Araújo (PSDB), de pro-
motores e procuradores de Justiça, ma-
gistrados, vereadores e representantes do 
Exército, da Polícia Militar e da Polícia Ci-
vil, entre outras autoridades. Representa-
ram a APMP na ocasião um dos diretores 
do Departamento de Apoio aos Substitu-
tos, Renato Kim Barbosa, que é o secretá-
rio executivo da Promotoria de Justiça de 
Mogi das Cruzes e um dos principais res-
ponsáveis pela conquista da sede própria 
da Instituição naquela cidade, e por um 
dos diretores do Departamento de Ges-
tão Ambiental, Luís Paulo Sirvinskas, que 
é, também, membro do Conselho Supe-
rior do Ministério Público (CSMP).

Na mesma data, em evento na Pre-
feitura de Mogi das Cruzes, foi entregue 
ao presidente da Câmara o Projeto de Lei 
para implantação do Plano de Segurança 
do município. A intenção é tornar oficial 
e perene uma ação integrada que o Mi-
nistério Público e outras instituições de 
Mogi das Cruzes, como os poderes Execu-
tivo e Legislativo, a Polícia Militar e a Po-
lícia Civil, iniciaram em janeiro de 2015. 
De acordo com informações do Coman-
do de Policiamento da Área Metropoli-
tana (CPAM) 12 divulgados no primeiro 
semestre de 2016, a ação integrada fez 
com que, no prazo de um ano, fossem 
registradas quedas de 40% dos roubos 
de carga, de 24,5% de roubos e furtos de 
carros e de 15% dos roubos em Mogi das 
Cruzes. O Projeto de Segurança Pública 
foi idealizado pelos promotores de Jus-
tiça Nathan Glina e Renato Kim Barbosa, 
com a adesão dos demais órgãos públi-
cos daquela Comarca. Após o protocolo 
oficial do projeto na Câmara Municipal, 
em 22/11, a previsão é de que seja vota-
do ainda este ano.

Na cerimônia de inauguração da 
sede própria do MPSP em Mogi das Cru-
zes, Renato Kim Barbosa, que integra tam-
bém, no MPSP, o Conselho de Estudos e 
Políticas Institucionais (Conepi), desta-
cou: “O presente espaço permitirá ser-
vir melhor a população, pois o Ministé-
rio Público serve exatamente para isso. 
Com essa finalidade, é fundamental que 
a Instituição acompanhe o crescimento 
desta Comarca, que hoje conta com cer-
ca de meio milhão de habitantes”. Na se-
quência, o prefeito Marco Aurélio Ber-
taiolli elogiou: “Acompanhei de perto o 
esforço do doutor Renato Kim Barbosa, 
junto com todos os demais promotores 
de Justiça, para que estivéssemos aqui 
nesta ocasião. A luta do Ministério Pú-
blico para ter casa própria deu resultado 
e assim os promotores poderão exercer 
com qualidade seu trabalho”. Por sua vez, 
o PGJ Gianpaolo Smanio acrescentou: “Os 
promotores da região e da Comarca exer-
cem seu trabalho com denodo. É essencial 
dotar a Instituição de uma infraestrutura 
que permita prestar mais e melhores ser-
viços. O Ministério Público é um investi-
mento da sociedade”.

Como representante da APMP e do 
CSMP, o procurador de Justiça Luís Paulo 
Sirvinskas complementou, na ocasião: “O 

promotor necessita dessa estrutura, des-
se espaço, de funcionários e de equipa-
mentos adequados para que possa rece-
ber tranquilamente as partes, colher de-
poimentos. É muito importante esta inau-
guração, pois Mogi das Cruzes é entrância 
final e merecia há muito tempo ter sede 
própria do Ministério Público. Parabenizo 
os colegas”. Entre as autoridades do MPSP 
presentes à cerimônia estavam, ainda, o 
subprocurador-geral de Justiça de Políti-
cas Criminais e Institucionais, Mário Luiz 
Sarrubbo, o diretor-geral da Instituição, 
Ricardo de Barros Leonel, e o secretário 
administrativo, Fernando Pastorelo Kfouri, 
além dos promotores do Centro de Apoio 
Operacional Criminal (CAO Crim) Levy 
Emanuel Magno, Virgílio Antonio Ferraz 
do Amaral, José Roberto Fumachi Junior 
e Fernanda Narezi Pimentel Rosa. Descer-
raram a placa de inauguração, junto com 
o PGJ, os promotores de Justiça de Mogi 
das Cruzes Renato Kim Barbosa, Cleber 
Henrique Basso, Fernando Pascoal Lupo, 
Renato Moreira Guedes, Carlos Henrique 
Fontanelli Pereira, Carlos Eduardo da Silva 
Anapurus, Flávio Leão de Carvalho, Lean-
dro Lippi Guimarães, Clóvis de Castro Hu-
mes, Adolfo Sakamoto Lopes, Nathan Gli-
na, Leandro Bakowski, Fábio Tosta Horner 
e Raquel Bueno de Carmargo.
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Luís Paulo Sirvisnkas, PGJ Gianpaolo Smanio e Renato Kim Barbosa durante inauguração da sede do MPSP



Na Sede Campestre da APMP, em São Roque

De 14 a 21 de janeiro de 2017
Idade: de 6 a 14 anos

Informações na Sede Executiva da 
APMP, com o Departamento de Eventos

Contato: 11 3188-6464, opção 5

“Uma aventura no espaço”

ACAMPAMENTO 
DE VERÃO 2017
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