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APMP concentra esforços contra o 
Projeto do Extrateto no Congresso
Diretoria atua em Brasília em defesa dos associados, da Instituição e da sociedade

Com a finalidade de lutar pela ma-
nutenção das prerrogativas de 
seus associados e pelo não en-

fraquecimento da instituição Ministé-
rio Público, o presidente José Oswaldo 
Molineiro e outros diretores da APMP 
marcam presença constante na capi-
tal federal para sensibilizar os parla-
mentares contra o Projeto de Lei do 
Extrateto (PL 6726/2016, antigo PLS 
449/2016 do Senado Federal). Os di-

EVENTO NO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (MG) – O presidente da 
APMP, José Oswaldo Molineiro, participou do 5º Encontro de Promoto-
res de Justiça do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, na cidade de Pas-
sa Quatro (MG), evento organizado pela Sede Regional de Taubaté. Os 
promotores Antonio Carlos Ozório Nunes e Renata Lúcia Mota Lima de 
Oliveira Rivitti proferiram palestras no evento, com mediação do pro-
motor de Justiça Salomão Tanaka dos Santos, e o promotor de Justiça 
Fernando Reverendo Vidal Akaoui fez exposição em reunião realizada, 
durante o evento, pelo Grupo de Estudos (GE) “César Salgado”. Página 11

rigentes da APMP reuniram-se com 
o deputado federal Marcos Rogério 
(DEM/RO), um dos membros titula-
res indicados para compor a Comis-
são Especial instaurada para proferir 
parecer em relação ao referido proje-
to, e com o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ). A 
diretoria da entidade de classe pau-
lista também participou da primeira 
reunião do grupo de trabalho criado 

pela Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público (Frentas) 
para a discussão e análise do Proje-
to de Lei do Extrateto, e também das 
reuniões da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-
namp) que trataram do assunto. Em 
São Paulo, contratou o escritório do 
advogado Eduardo Arruda Alvim para 
analisar o projeto e seus reflexos para 
a classe. Páginas 2 [Editorial], 3, 4 e 5

Fo
to

: A
PM

PDiretoria  debate  abuso 
de  autoridade em  Brasília                  

Página 7

CNMP  promove  Encontro 
sobre  Sistema Prisional

Página 9

Evento aborda  participação 
 feminina na Instituição

Páginas 12 e 13

Criminalidade é tema de 
exposição na Sede Social 

Página 14



2 APMP EM AÇÃO - Setembro 2017

EDITORIAL

Boletim Informativo da Associação Paulista do Ministério Público
Ano IV, Nº 51, Setembro de 2017

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

Produção: Departamento de Publicações / Assessoria de Imprensa
Jornalista responsável e editor: Marcos Palhares (MTb: CE 01144 JP)
Pauta, supervisão e aprovação: Diretoria da APMP
Diretores do Departamento de Publicações: Aluísio Antonio Maciel 
Neto, José Carlos de Oliveira Sampaio, José Fernando Cecchi Junior 
e Rolando Maria da Luz
Encarregado do Departamento: Rodrigo Vicente de Oliveira
Assessoria de Imprensa, reportagem e textos: Dora Estevam, Marcos 

Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP – GESTÃO 2017/2018
Presidente: José Oswaldo Molineiro
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: Renato Kim Barbosa
2º Tesoureiro: Valéria Maiolini

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 
Pedro Eduardo de Camargo Elias (titulares); Daniel Leme de Arruda, 
Fabiana Dal Mas Rocha Paes e Paulo Juricic   (suplentes).

APMP EM AÇÃO

PRODUÇÃO DOS ASSOCIADOS

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O procurador de Justiça apo-
sentado Oswaldo Henrique Duek 
Marques lançou, no dia 30/08, o li-
vro “Contribuições para a Compre-
ensão do Nazismo: A Psicanálise e 
Erich Fromm”. Em sua obra, disser-
ta sobre temas como a importância 
dos processos sociais e mentais para 
a constituição do nazismo e para 
sua acolhida pela sociedade alemã. 
Também aborda as operações que 
foram necessárias para que o antis-
semitismo se espalhasse pela Europa 
do início do século XX, baseando-se 
na obra de Erich Fromm, único psica-

nalista associado à Escola de Frank-
furt. No evento de lançamento do 
livro, realizado na Livraria Martins 
Fontes, na capital paulista, a direto-
ria da APMP foi representada pelo 
1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa 

SUBSÍDIOS: AÇÃO NO 
STF APONTA OMISSÃO

A Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-
namp), entidade à qual a APMP é afi-
liada, em conjunto com a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT) e a Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), 
ajuizou no dia 28/08 Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão 
(ADO) no Supremo Tribunal Federal 
(STF), com pedido de medida liminar. 
Por meio da ADO, relata-se a inação 
do Congresso Nacional, da própria 
Presidência do STF e do procurador-
-geral da República (PGR) de não en-
caminhar ao Congresso, em 2016 e 
2017, os projetos de lei necessários 
para a revisão geral anual dos subsí-
dios, bem como a omissão do Poder 
Legislativo de não proceder à apre-
ciação dos projetos de lei enviados 
anteriormente com essa finalidade.

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEBATE REZONEAMENTO

A Comissão de Legislação Par-
ticipativa da Câmara dos Deputados 
promoveu, em 24/08, audiência pú-
blica sobre as novas normativas do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) so-
bre o rezoneamento eleitoral, que 
contou com exposição da presidente 
da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp), Nor-
ma Angélica Reis Cardoso Cavalcan-
ti. O rezoneamento dificulta a fisca-
lização do processo eleitoral e facili-
ta a corrupção”, afirmou a dirigente, 
na ocasião. A diretoria da APMP está 
apoiando a campanha “Dez verdades 
sobre o rezoneamento eleitoral”, lan-
çada pela Conamp para alertar sobre 
o retrocesso que representaria a ex-
tinção de zonas eleitorais, e tem con-
versado com parlamentares sobre o 
assunto no Congresso Nacional.

CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS

Diante da 
ameaça de enfra-
quecimento do Mi-
nistério Público e 

das instituições que protegem a so-
ciedade e o Estado Democrático de 
Direito, a APMP está priorizando, em 
Brasília, sua luta contra o temerário 
Projeto de Lei 6726/2016, chamado 
de Projeto do Extrateto. Além da mo-
bilização conjunta com as demais en-
tidades e instituições representativas 
do sistema de Justiça, tomamos a ini-
ciativa de contratar o escritório do re-
nomado advogado e professor Eduar-
do Arruda Alvim, em São Paulo, para 
angariar mais argumentos e embasa-
mentos jurídicos, em defesa da classe 
e da sociedade civil.

No Congresso Nacional, conver-
samos com inúmeros parlamentares, 
entre eles, o deputado federal Marcos 
Rogério (DEM/RO), um dos membros 

titulares indicados para compor a Co-
missão Especial instaurada para profe-
rir parecer em relação ao Projeto do 
Extrateto. Também participamos de 
reunião com o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/
RJ), para tratar sobre o assunto, e da 
primeira reunião do grupo de traba-
lho criado pela Frente Associativa da 
Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas) para discussão e análise do 
PL 6726/2016.

O momento é grave e exige 
união e concentração de esforços. 
Ciente de seu dever, a APMP intensi-
fica sua atuação contra o Projeto do 
Extrateto como pauta prioritária, em 
defesa da Instituição e da população 
brasileira.

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação 

 Paulista do Ministério Público
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APMP contrata advogado Arruda Alvim 
para dar parecer sobre PL do Extrateto
Profissionais do escritório estiveram na entidade de classe e foram recepcionados na Sede Social

Diante da criação no dia 15/08, 
na Câmara dos Deputados, em 
Brasília (DF), de uma Comissão 

Especial para a apreciação do Projeto 
de Lei (PL) 6726/16 (antigo PLS 449/16 
do Senado Federal), conhecido como 
Projeto do Extrateto, que regulamenta, 
em âmbito nacional, o limite remune-
ratório para os agentes públicos, apo-
sentados e pensionistas, a diretoria da 
APMP iniciou tratativas, em diversas 
frentes, para a defesa dos interesses de 
seus associados e do Ministério Públi-
co. Já no dia seguinte, em São Paulo, o 
presidente da entidade de classe, José 
Oswaldo Molineiro, e a diretora do De-
partamento de Aposentados, Cyrdêmia 
da Gama Botto, reuniram-se com o ad-
vogado Eduardo Arruda Alvim em seu 
escritório para tratar do projeto e de 
seus possíveis reflexos para a classe.

Focando na atuação permanente 
da diretoria da APMP em Brasília, a fim 
de minimizar o impacto desse PL, o pre-
sidente da APMP contratou os serviços 
do renomado jurista, que dará parecer 
sobre o tema. O objetivo é angariar mais 
argumentos e embasamentos jurídicos 
para, num primeiro momento, elucidar 
os parlamentares acerca de pontos fun-
damentais para que a Instituição e seus 

membros possam seguir defendendo 
os interesses da sociedade civil, sem o 
seu total enfraquecimento. As tratati-
vas em Brasília continuam [leia notícias 
nas páginas 4 e 5], assim como o acom-
panhamento dessa e de outras maté-
rias relevantes ao Ministério Público.

No dia 21/08, a diretoria da 
APMP recepcionou os advogados do 
escritório Arruda Alvim & Thereza Al-
vim em um almoço no Espaço Washing-
ton Barra da Sede Social, no Largo São 

Francisco. Os advogados Eduardo Ar-
ruda Alvim, Angélica Arruda Alvim, An-
dré Ribeiro Dantas, Rennan Faria Kru-
ger Thamay e Renata Refinetti Guardia 
foram recebidos pelo presidente José 
Oswaldo Molineiro, pela diretora Cyr-
dêmia da Gama Botto, pelo 1º tesou-
reiro, Renato Kim Barbosa, pelo co-
ordenador da Assessoria Especial da 
Presidência, Felipe Locke Cavalcanti, 
e pelo diretor de benefícios do Fundo 
de Emergência, Edson Alves da Costa.

Durante o encontro na Sede Social da APMP, a partir da esquerda: Angélica Arruda Alvim, Renata  Refinetti 
Guardia, Felipe Locke Cavalcanti, Cyrdêmia da Gama Botto, Rennan Faria Kruger Thamay, Eduardo 
 Arruda Alvim, André Ribeiro Dantas, José Oswaldo Molineiro, Renato Kim Barbosa e Edson Alves da Costa 

Na Alesp, diretoria visita o Instituto do Legislativo Paulista

A diretoria da APMP está estreitan-
do relações com o Instituto do Legislativo 
Paulista (ILP), órgão criado por iniciativa 

da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp), 
com o objetivo de estruturar 
possível cooperação para po-
tencializar ações educacionais 
e formativas. Em 28/08, o 1º 
tesoureiro da APMP, Renato 
Kim Barbosa, visitou o presi-
dente do ILP, Vinicius Schur-
gelies, na Alesp, para iniciar 
as tratativas sobre possível 
estabelecimento de parceria.

Criado em 2001, o ILP é um espaço 
de formação, produção de conhecimento 
multidisciplinar e troca de experiências 

entre a sociedade e o Poder Legislati-
vo paulista, e tem por missão “produ-
zir, agregar e disseminar conhecimen-
to, contribuindo para o aperfeiçoamen-
to do Poder Legislativo e da democra-
cia no Estado de São Paulo”. Seus eixos 
estratégicos são: ensino, capacitação e 
disseminação de conhecimento; pesqui-
sa, oferecimento de subsídios de cunho 
técnico-científico para orientar a ação do 
Poder Público; cultura e educação para a 
cidadania; e comunicação institucional, 
com interlocução entre o conhecimen-
to produzido pela sociedade e o resulta-
do obtido por meio do debate político.
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Vinicius Schurgelies e Renato Kim Barbosa na sede do Instituto



Projeto do Extrateto é pauta prioritária da diretoria da APMP em Brasília
Presidente José Oswaldo Molineiro e diretores marcam presença para lutar pela manutenção das prerrogativas dos associados, do MP e da sociedade

A diretoria da APMP estabele-
ceu como pauta prioritária no 
Congresso Nacional, em Brasí-

lia (DF), o Projeto de Lei do Extrateto 
(PL 6726/2016, antigo PLS 449/2016 
do Senado Federal). Com a finalidade 
de lutar pela manutenção das prer-
rogativas de seus associados e pelo 
não enfraquecimento da instituição 
Ministério Público, o presidente José 
Oswaldo Molineiro e outros diretores 
da entidade de classe paulista marcam 
presença constante na capital federal, 
onde reúnem-se com diversos parla-
mentares, entre eles, o deputado fe-
deral Marcos Rogério (DEM/RO), um 
dos membros titulares indicados para 
compor a Comissão Especial instau-
rada pelo presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), 
para proferir parecer sobre o Proje-
to do Extrateto.

A citada Comissão, que deverá 
fazer dez sessões antes de apreciar o 
parecer do relator, o qual ainda não 
foi designado, está em fase de recebi-
mento de indicação dos partidos. Dos 

35 titulares, 24 já es-
tão determinados. No 
dia 16/08, dirigentes 
da APMP, em compa-
nhia de representan-
tes de diversas enti-
dades e associações 
e do procurador-ge-
ral de Justiça de São 
paulo, Gianpaolo Po-
ggio Smanio, reuni-
ram-se com o presi-
dente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM/RJ) para 
tratar sobre o proje-
to do Extrateto [leia 
notícia na próxima 
página]. A intenção 
é ampliar o debate e criar canais para 
a apresentação de emendas benéfi-
cas aos membros do Ministério Pú-
blico e à Instituição.

Por isso, no dia 22/08, o presi-
dente da APMP, José Oswaldo Molinei-
ro, acompanhado pelo 2º vice-presi-
dente, Gabriel Bittencourt Perez, pelo 

1º secretário, Paulo Penteado Teixei-
ra Junior, pelo 2º secretário, Tiago de 
Toledo Rodrigues, e pela diretora do 
Departamento de Aposentados, Cyr-
dêmia da Gama Botto, estiveram no-
vamente em Brasília, junto represen-
tantes de associações de todo o país 
e com os dirigentes da Associação Na-

Os dirigentes da APMP, Gabriel Bittencourt Perez (2º a partir da esquerda), José Oswaldo Molineiro (4º) e Cyrdêmia da Gama Botto (6ª) e colegas de outras associações
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Secretário participa de reunião da Frentas para discutir o assunto

O 1º secretário da APMP, 
Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, participou em 22/08 da 
primeira reunião do grupo de 

trabalho cria-
do pela Fren-
te Associativa 
da Magistratu-
ra e do Minis-
tério Público 
(Frentas) para 
a discussão e 
análise do Pro-
jeto de Lei do 
Extrateto (PL 
6726/2016). 
Paulo Pente-

ado foi nomeado na última sema-
na, ao lado do tesoureiro da Co-
namp, Marcelo Oliveira. Também 
participaram do encontro o se-

cretário-geral da Conamp, Eli-
sío Teixeira.

O objetivo do encontro da 
Frentas foi debater estratégias 
para atuação conjunta em relação 
ao projeto e elaborar sugestões 
de emendas para adequação da 
medida, já que o projeto voltou 
a tramitar – estava parado des-
de sua remessa do Senado, onde 
foi aprovado, para a Câmara, em 
dezembro último. Em 15/08, o 
presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM/
RJ), criou oficialmente uma Co-
missão Especial destinada a de-
bater e apreciar a matéria.

Paulo Penteado (à direita) durante reunião que tratou sobre o PL 6726/2016
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cional dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), em uma verdadeira 
força-tarefa a favor da classe. 

Na ocasião, os dirigentes da 
APMP participaram de reunião do 
Conselho Deliberativo da Conamp, na 
sede da entidade nacional, para deba-
ter estratégias de atuação em relação 

ao PL 6726/16 (Extra-
teto). A previsão é de 
que a apreciação em 
Plenário, após o pe-
ríodo de análise da 
Comissão Especial, 
aconteça até a pri-
meira quinzena do 
mês de outubro.

A i n d a  e m 
22/08, o 1º secre-
tário da APMP, Pau-
lo Penteado Teixei-
ra Junior, participou 
da primeira reunião 
do grupo de trabalho 
criado pela Frente As-
sociativa da Magistra-
tura e do Ministério 

Público (Frentas) para a discussão e 
análise do projeto do Extrateto [leia 
notícia na página 4].

HISTÓRICO - Todo o trâmite do 
projeto tem sido acompanhado pela 
diretoria da APMP, inclusive desde 
sua apresentação no Senado Federal. 
Em dezembro do ano passado, o PL 

foi aprovado em regime de urgência 
no Senado Federal, acompanhando 
o voto da relatora – senadora Kátia 
Abreu (PMDB-TO). Em seguida, a ma-
téria foi enviada à Câmara dos Depu-
tados, onde deveria passar por pelo 
menos três comissões antes de chegar 
ao Plenário. As três comissões foram 
substituídas pela Comissão Especial.

Em fevereiro, a APMP elaborou 
Nota Técnica com posicionamento con-
trário ao Projeto do Extrateto, que foi 
produzida por quatro diretores: Rena-
to Kim Barbosa, 1º tesoureiro, Daniel 
Leme de Arruda, conselheiro fiscal e 
um dos diretores do Departamento de 
Prerrogativas Financeiras, Pérsio Ricar-
do Perrella Scarabel, um dos diretores 
do Departamento de Estudos Institu-
cionais, e Vinicius Rodrigues França, 
um dos diretores do Departamento 
de Condições de Trabalho. 

Além disso, a diretoria da APMP, 
contratou o escritório do advogado 
Eduardo Arruda Alvim para dar pare-
cer sobre o projeto do Extrateto [leia 
notícia na página 3].

Diretoria se reúne com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Diante da movimentação do 
Congresso Nacional e do governo 
federal sobre o projeto do Extrate-
to, a diretoria da APMP, represen-

tada por seu 2º 
vice-presidente, 
Gabriel Bitten-
court Perez, e 
pelo coordena-
dor da Assesso-
ria especial da 
Presidência, Pe-
dro de Jesus Ju-
liotti, foi a Bra-
sília para traçar 
estratégias de 
ação quanto a 

esse tema. No dias 15 e 16/08, par-
ticiparam de reuniões na Associação 
Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp) e na Frente Asso-

ciativa da Magistratura e do Minis-
tério Público (Frentas). 

Ainda em 16/08, o 2º vice-
-presidente da APMP reuniu-se, 
junto com a presidente da Conamp, 
Norma Cavalcanti, de representan-
tes de outras associações e do pro-
curador-geral de Justiça de São Pau-
lo, Gianpaolo Poggio Smanio, com 
o presidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), para 
tratar sobre o projeto do Extrate-
to. A comitiva abordou os pontos 
fundamentais para que a Institui-
ção possa seguir na defesa dos in-
teresses da sociedade civil, evitan-
do o seu total enfraquecimento.

Gabriel Bittencourt Perez (2º a partir da esquerda), deputado Rodrigo Maia (6º), 
Norma Cavalcanti, presidente da Conamp (7ª) e o PGJ Gianpaolo Smanio (9º)
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Secretário da APMP fala sobre Reforma 
da Previdência em audiência no Senado
Paulo Penteado já tinha sido ouvido sobre o assunto por duas vezes na Câmara dos Deputados

O 1º secretário da APMP, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, repre-
sentando também a Associa-

ção Nacional dos Membros do Minis-
tério Público (Conamp), foi ouvido no 
dia 07/08 sobre a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 287/2016, que 
versa sobre a Reforma da Previdência 
pretendida pelo governo federal, em 
audiência pública realizada pela Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) do Senado Federal, 
a convite da presidente do colegiado, 
senadora Regina Souza (PT/PI).

Durante sua exposição, Paulo 
Penteado apresentou aos senadores 
e a outros presentes dados concretos 
que contradizem as justificativas do go-
verno de que a reforma se faz necessá-
ria devido ao déficit crescente ligado à 
Previdência Social. O diretor da APMP 
apresentou números retirados do Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que 
apontam para uma queda percentual 
do déficit da Previdência do setor pú-
blico em relação ao Produto Interno 
Bruto (PIB) do país nos próximos anos.

E ressaltou ainda que o supe-
rávit acumulado gerado pelo Regime 
Geral de Previdência Social, de 2000 a 
2015, não apenas existe como é 2,18 

'Não é a Previdência que deve ao Brasíl, é o Brasíl que deve à Previdência', concluiu o 1º secretário da APMP

vezes superior ao orçamento fiscal da 
União para 2017. “Se somarmos o su-
perávit [R$ 821 bilhões] ao valor reti-
rado do fundo pela DRU [R$ 615 bi] 
e ao montante também subtraído da 
Previdência nas décadas de 1970 e de 
1980 para obras de infraestrutura no 
País, e atualizarmos pela taxa Selic, te-
remos R$ 7,429 trilhões, enquanto o 
orçamento fiscal da União para 2017 
é de R$ 3,4 trilhões. Chega-se à con-

clusão de que não é a Previdência que 
deve ao Brasil. É o Brasil que deve à 
Previdência”, concluiu.

O senador Paulo Paim (PT/RS), 
que na ocasião presidia os trabalhos, 
agradeceu o 1º secretário da APMP: 
“O doutor Paulo tem vindo à Brasília 
quase que semanalmente para con-
tribuir com a verdade e a justiça, para 
que o trabalhador e o aposentado não 
sejam mais uma vez lesados”.

Para Pedro Juliotti, a prisão em regime fechado é necessária

Audiência no Congresso discute problemas do sistema carcerário
A Comissão Especial que discu-

te a modernização do sistema peniten-
ciário brasileiro promoveu audiência 
pública no dia 15/08, na Câmara dos 
Deputados, para analisar medidas que 
possam reestruturar o setor. O procu-
rador de Justiça Pedro de Jesus Juliot-
ti, coordenador da Assessoria Especial 
da Presidência da APMP e membro 
assessor da Associação Nacional dos 
Ministérios Públicos (Conamp), foi um 
dos convidados para debater o tema.

“A prisão em regime fechado 
é necessária, nenhum país do mun-

do combateu o crime sem a 
prisão em regime fechado”, 
defendeu Pedro Juliotti. Po-
rém, observou: “Nosso sis-
tema penitenciário está fa-
lido, porque está em total 
descompasso. O que está 
na lei não é o que ocorre na 
prática”.

Também participaram 
da audiência pública no Con-
gresso Nacional o procurador 
regional da República, Rogério Nasci-
mento, e o diretor-geral do Departa-

mento Penitenciário Nacional (De-
pen), Marco Antônio Severo Silva.
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Em Brasília, diretoria da APMP debate 
abuso de autoridade com parlamentares

Apesar de já ter sido mofidicado, projeto ainda contém itens nocivos com riscos às instituições 

Diante da possibilidade de discus-
são e votação no Plenário da Câ-
mara dos Deputados do Projeto 

de Lei (PL) 7.596/17 (antigo PLS 280/16 
do Senado Federal), que dá novo texto 
à Lei de Abuso de Autoridade, a direto-
ria da APMP, representada por seu pre-
sidente, José Oswaldo Molineiro, pelo 
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira 
Junior, e pelo 2º secretário, Tiago de 
Toledo Rodrigues, esteve em Brasília 
conversando com dezenas de de de-
putados federais para conscientizá-los 
dos pontos mais nocivos da proposta.

O PL já foi aprovado pelo Senado, 
no dia 26/04, e encaminhado à Câma-
ra, onde passará por comissões para, 
em seguida, ser pautado em Plenário. 
Apesar de já ter sido modificado a par-
tir de uma verdadeira força-tarefa reali-
zada no Senado, a proposta ainda con-
ta com itens nocivos que trazem gra-
ve risco às instituições e, consequente-

PREFEITO - A diretoria da APMP recebeu, em 17/08, 
visita de cortesia do prefeito de São João da Boa 
Vista (SP), Vanderlei Borges de Carvalho (PMDB), 
que estava acompanhado pela vereadora Patrícia 
Magalhães Teixeira (PSDB), pelos advogados Rodri-
go Antonio do Prado e Filipe de Freitas Ramos Pi-
res e pelo procurador de Justiça aposentado José 
Benedito Tarifa, morador daquela cidade – e que 
é um dos diretores do Departamento de Aposen-
tados da entidade de classe. Na ocasião, a comiti-
va foi recepcionada pelo presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, e pela diretora do Departa-
mento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.

DEPUTADO - Em 28/08, o deputado federal Major 
Olímpio (SD/SP) visitou a diretoria da APMP, sen-
do recebido pelo presidente José Oswaldo Moli-
neiro, pel o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt 
Perez, pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixei-
ra Junior, e pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbo-
sa. Durante o encontro, foram debatidos projetos 
em tramitação na Câmara dos Deputados de inte-
resse da classe e da Instituição. Em Brasília, o de-
putado tem auxiliado a APMP no diálogo com par-
lamentares de diversos partidos e Estados sobre os 
projetos de lei e Propostas de Emendas à Constitui-
ção (PECs) em andamento no Congresso Nacional.

mente, à segu-
rança da socie-
dade civil, como 
é o caso da per-
secução penal.

Na ver-
são encaminha-
da à Câmara, fo-
ram constatados 
progressos em 
relação ao tex-
to inicial de au-
toria do senador 
Renan Calheiros 
em pelo menos 
três importantes aspectos: afastamen-
to do crime de hermenêutica; adoção 
da ação penal pública incondiciona-
da; e supressão do chamado crime de 
"abuso de autoridade por omissão".

Para essa finalidade, os dirigen-
tes da APMP reuniram-se com os depu-
tados Subtenente Gonzaga (PDT/MG) e 

Capitão Augusto (PR/SP), ambos mem-
bros licenciados da Polícia Militar. Ca-
pitão Augusto, inclusive, hoje preside a 
Comissão de Segurança e Combate ao 
Crime Organizado da Câmara. Ambos 
são membros de uma bancada com-
posta apenas por representantes das 
forças de segurança de todo o país.
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Tiago Rodrigues, Capitão Augusto, José Oswaldo Molineiro e Paulo Penteado
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APMP NA IMPRENSA R$ 3,2 bilhões são recuperados 
por ações de improbidade

Relatório o Instituto Não Aceito Corrupção reúne dados do CNJ

O jornal Folha de S.Paulo divul-
gou no dia 29/08 relatório do 
Instituto Não Aceito Corrup-

ção (Inac), a partir de dados do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), que 
aponta que condenações em proces-
sos por improbidade administrativa 
conseguiram devolver R$ 3,2 bilhões 
aos cofres públicos – apenas no pe-
ríodo de 1995 a 2016. O significativo 
valor, recuperado via multas e res-
sarcimentos, reforça a afirmação, de-
fendida pela APMP, de que os recur-
sos destinados ao sistema de Justiça 
são um investimento, não um gasto.

A improbidade ocorre em ca-
sos como recebimento de propina, 

DIRETOR FALA À ISTOÉ SOBRE 
CRIME ORGANIZADO

Na reportagem “Gigantes 
do Crime”, publicada pela revis-
ta IstoÉ em 11/08, o 1º vice-pre-
sidente da APMP, Marcio Sergio 
Christino, que é, também, mem-
bro do Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP), comen-
tou sobre a aliança entre grupos 
criminosos para controlar o trá-
fico nas fronteiras entre Brasil e 
Paraguai. “Todos os elementos 
contribuem para essa conexão”, 
observa o procurador de Justiça, 
que é considerado referência para 
falar sobre o crime organizado.

ARTIGO ABORDA 11 ANOS 
DA LEI MARIA DA PENHA

Na data que marcou os 11 
anos da Lei Maria da Penha, dia 
07/08, a promotora de Justiça Fa-
biana Dal’Mas Rocha Paes, uma 
das diretoras do Departamento 
APMP Mulher, publicou no blog 
do jornalista Fausto Macedo, do 
jornal O Estado de S.Paulo, artigo 
relatando caso concreto de femi-
nicídio. “O compromisso com o 
combate à violência doméstica 
deve envolver toda a sociedade, 
mulheres e homens, o sistema de 
justiça e os poderes de Estado”, 
ressalta o texto da promotora.

RECORD NEWS ENTREVISTA 
DIRETORA DA ASSOCIAÇÃO

A promotora de Justiça, 
Maria Gabriela Prado Manssur, 
uma das diretoras do Departa-
mento APMP Mulher e que atua 
no Grupo Especial de Enfrenta-
mento à Violência Doméstica (Ge-
vid), concedeu no dia 07/08 en-
trevista ao vivo à emissora Record 
News sobre os 11 anos da Lei Ma-
ria da Penha. “Temos que apare-
lhar melhor as delegacias de po-
lícia e sensibilizar as pessoas que 
trabalham no atendimento da 
vítima de violência contra a mu-
lher”, frisou a diretora da APMP.

fraude em licitação e busca de van-
tagem pessoal. A lei de 1992, que 
enquadra os atos, não prevê prisão, 
mas pune pessoas e empresas com 
perda de cargo e proibição de con-
tratar com governos, por exemplo. 
No período analisado (1995 a 2016), 
foram julgados 6.806 processos, com 
11.607 condenações definitivas (uma 
ação pode ter mais de um réu). São 
Paulo é o Estado com mais condena-
dos (3.259) e Alagoas tem o menor 
número (40).

O presidente do Inac, Roberto 
Livianu, é, também, um dos assesso-
res do Departamento de Assuntos Ins-
titucionais e Parlamentares da APMP.
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POSSE NO TRE - O desembargador federal Fábio Prieto tomou posse no 
dia 25/08, em sessão solene presidida pelo desembargador Mário De-
vienne Ferraz, como juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-
-SP), na classe juiz federal. A APMP foi representada solenidade por seu 
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez. Estavam presentes, tam-
bém, a esposa de Fábio Prieto, a promotora de Justiça Mabel Schiavo 
Tucunduva Prieto de Souza, e uma das filhas do casal, Ana Laura. Com-
pareceram, ainda, o vice-governador do Estado de São Paulo, Márcio 
França, representando o governador Geraldo Alckmin; o presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), desembargador Paulo 
Dimas Mascaretti; o senador José Serra; o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Alexandre de Moraes; e o general de Exército do Comando 
Militar do Sudeste, João Camilo Pires de Campos, representando o co-
mandante Eduardo Dias da Costa Villas Boas; dentre outras autoridades.



Mesa de abertura do evento: a partir da esquerda, Marcio Sérgio Christino, Lincoln Gakiya, Antônio  Duarte 
(conselheiro do CNMP), Norma Cavalcanti (presidente da Conamp) e Sandro Abel de Sousa Barradas

O Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), por 
meio da Comissão do Siste-

ma Prisional, Controle Externo da 
Atividade Policial e Segurança Pú-
blica (CSP/CNMP) realizou, nos dias 
01 e 02/08, os eventos “VII Encon-
tro Nacional do Ministério Público 
no Controle Externo da Atividade 
Policial” e “VIII Encontro Nacional 
do Ministério Público no Sistema 
Prisional”. Ambos os encontros fo-
ram realizados no hotel Royal Tulip, 
em Brasília (DF), e tiveram entre os 
palestrantes o 1º vice-presidente 
da APMP, Marcio Sérgio Christino, 
que integra também o Ministério 
Público (CSMP).

O procurador de Justiça ex-
ternou sua preocupação com a ex-
pansão da facção criminosa Pri-
meiro Comando da Capital (PCC). 
“Depois de dominar São Paulo, 
partiram para outros estados. Pas-
saram a ter relação muito estreita 
com outras facções, especialmen-
te no Rio de Janeiro. Agora, estão 
se expandindo e atingindo princi-
palmente Paraguai e Bolívia”, aler-
tou Marcio Christino, para quem 
a contenção do crescimento des-
te grupo criminoso será o princi-
pal desafio a ser enfrentado pelos 

agentes de inteligência ao longo 
dos próximos anos.

O 1º vice-presidente da APMP 
também falou sobre o ponto de 
contato entre o trabalho de inte-
ligência que combate o crime e o 
controle externo da atividade po-
licial. “Este ponto não está neces-
sariamente dentro dos presídios. 
O contato acontece nos pontos de 
venda do tráfico. O problema é que 
muitas vezes você vê a ação poli-
cial, que supostamente deveria re-
preender o traficante, vendendo-
-se e até recebendo drogas”, disse 
Marcio Christino. Em sua opinião, 
não pode haver a degradação do 

policial, sobretudo daquele que 
atua na repressão aos narcóticos.

Os outros palestrantes foram 
Lincoln Gakiya, promotor de Jus-
tiça de São Paulo, e Sandro Abel 
de Sousa Barradas, coordenador-
-geral de Informação e Inteligên-
cia Penitenciária do Departamen-
to Penitenciário do Distrito Fede-
ral. A mediação do debate coube 
ao conselheiro do CNMP Antônio 
Duarte. A presidente da Associa-
ção Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp), Norma 
Angélica Reis Cardoso Cavalcan-
ti, também participou da mesa de 
abertura dos eventos.
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Conselho aprova permuta interestadual entre membros do MP
O Conselho Nacional do Minis-

tério Público (CNMP) aprovou, no dia 
07/08, a possibilidade de permuta in-
terestadual entre membros do Minis-
tério Público. Para ser aplicada, porém, 
a permuta necessita regulamentação 
em cada Ministério Público Estadual, 
que obrigatoriamente deve observar 
regras mínimas, como a necessidade 
de que os membros que desejarem a 
permuta iniciem novas carreiras nos 
Estados de destino, desconsiderando-
-se o tempo de carreira no órgão de 

origem. A reversão de permuta também 
está contemplada na decisão – as regras 
para tal procedimento serão determina-
das por cada Estado.

Em julho de 2016, o relator da ma-
téria, conselheiro Leonardo Carvalho, já 
havia apresentado voto afirmando ser fa-
vorável à possibilidade permuta, mas na-
quela sessão decidiu que o CNMP não te-
ria competência para disciplinar o proce-
dimento – o que deveria ser feito por meio 
de lei complementar estadual ou pelo pró-
prio Ministério Público.

No julgamento desta segunda-
-feira, que foi definitivo, votaram a fa-
vor os conselheiros Otávio Brito, Sérgio 
Ricardo, Valter Shuenquener, Cláudio 
Portela, Antonio Duarte, Marcelo Fer-
ra e Esdras Dantas. Já os conselheiros 
Fábio Stica, Leonardo de Carvalho e Or-
lando Rochadel votaram com divergên-
cia pela regulamentação apenas por lei 
complementar. Os conselheiros Fábio 
George, Gustavo Rocha e o presiden-
te do colegiado, Rodrigo Janot, vota-
ram contra a possibilidade de permuta.
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CNMP promove eventos sobre o controle 
da atividade policial e o sistema prisional

Debate em Brasília teve como um dos palestrantes o 1º vice-presidente da APMP, Marcio Christino
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Senado aprova recondução de Arnaldo 
Hossepian ao Conselho Nacional de Justiça

Nome do procurador de Justiça paulista seguiu para nomeação pela Presidência da República

O procurador de Justiça Arnal-
do Hossepian Salles Lima Jú-
nior foi sabatinado e aprova-

do em sessão realizada no Senado Fe-
deral em 23/08 para sua recondução 
a um novo mandato de dois anos no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
na vaga destinada aos Ministérios 
Públicos estaduais. Por 21 votos a 1, 
a Comissão de Constituição e Justi-
ça (CCJ) aprovou o nome do procu-
rador de Justiça paulista, que havia 
sido indicado pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot Mon-
teiro de Barros, depois de ter seu 
nome referendado em eleição inter-
na do Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP). O nome de Ar-
naldo Hossepian seguiu para nome-
ação pela Presidência da República.

Membro do Ministério Públi-
co desde 1987 e professor de Direi-
to Penal na Faculdade de Direito da 
Fundação Armando Alvares Pentea-
do (Faap) desde 2001, Arnaldo Hos-
sepian já cumpriu um primeiro man-
dato no CNJ, no biênio 2015-2017. Em 
São Paulo, integrou a assessoria dos 
procuradores-gerais de Justiça Pau-
lo Rodrigo César Rebello Pinho (entre 
2004 e 2007) e Fernando Grella Viei-
ra (2009 a 2012). Foi também secre-
tário-adjunto da Secretaria do Esta-

Marcio Christino, 1º vice-presidente da APMP, Arnaldo Hossepian e o presidente José Oswaldo Molineiro
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CSMP define Banca do 92º Concurso de Ingresso ao MPSP
O Conselho Superior do Mi-

nistério Público (CSMP), em reu-
nião realizada em 08/08, indicou os 
integrantes para compor a Banca 
Examinadora do 92º Concurso de 
Ingresso na Carreira do Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo 
(MPSP). Os procuradores de Justiça 
escolhidos são, em ordem alfabé-
tica: Evelise Pedroso Teixeira Pra-
do Vieira, Felipe Locke Cavalcanti 

do da Segurança Pública (2010-2011), 
membro eleito do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores (2010-2011 e 
2014-2015) e subprocurador-geral de 
Justiça de Relações Externas na gestão 
do procurador-geral de Justiça Mar-
cio Fernando Elias Rosa (2012 a 2015).

Durante o primeiro manda-
to como conselheiro do CNJ (2015-
2016), Arnaldo Hossepian prestigiou 
duas edições do Seminário Jurídico 

(ex-presidente  atual coordenador do 
Departamento de Assuntos Institu-
cionais e Parlamentares da APMP), 
Mario de Magalhaes Papaterra Li-
mongi e Motauri Ciocchetti De Sou-
za. Na mesma data, encaminhou-se 
ofício à Seccional de São Paulo da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB-
-SP) para indicar seu representante.

O presidente da Comissão 
do Concurso será o conselheiro 

do CSMP José Correia de Arru-
da Neto. Para suplentes foram 
indicados os seguintes procu-
radores de Justiça, em ordem 
alfabética: Antonio Calil Filho, 
Cecilia Matos Sustovich e Mar-
co Antônio Garcia Baz. O edi-
tal de abertura do certame e o 
cronograma dos eventos prin-
cipais do 92º Concurso estão 
publicados no site do MPSP.

dos Grupos de Estudo, organizado e 
realizado pela APMP no Guarujá, lito-
ral paulista, e uma edição do Encon-
tro de Aposentados, em Campos do 
Jordão (SP). Também compareceu à 
eleição da atual diretoria da entida-
de de classe, em dezembro do ano 
passado, e à sua posse solene, em 
março deste ano. No referido mês, 
fez ainda uma visita de cortesia à di-
retoria da APMP, na Sede Executiva.
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O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro (9º a partir da esquerda) junto com os participantes do evento organizado pela Regional de Taubaté da APMP

Encontro reúne Promotores do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte em Minas Gerais
Evento foi organizado e realizado pela Sede Regional de Taubaté no município de Passa Quatro

O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, partici-
pou do 5º Encontro de Pro-

motores de Justiça do Vale do Paraí-
ba e do Litoral Norte, realizado entre 
os dias 15 e 27/08 no Mira Serra Par-
que Hotel, na cidade de Passa Quatro 
(MG). O evento foi organizado e rea-
lizado pela Sede Regional de Taubaté 
da entidade de classe, que tem como 
diretor o promotor de Justiça Manoel 
Monteiro. No encontro foram debati-
dos novos caminhos para o Ministé-

rio Público e o estreitamento das re-
lações entre os seus membros, por 
meio de comunicação externa e intern.

No dia 26/08, os promotores de 
Justiça Antonio Carlos Ozório Nunes 
e Renata Lúcia Mota Lima de Olivei-
ra Rivitti proferiram palestras sobre 
o tema “Ministério Público do Esta-
do de São Paulo – Um olhar externo 
sobre a Instituição”. A mesa teve me-
diação do promotor de Justiça Salo-
mão Tanaka dos Santos. Na ocasião 
também foi realizada a reunião do 

Grupo de Estudos (GE) “César Salga-
do”, que teve palestra do promotor 
de Justiça Fernando Reverendo Vi-
dal Akaoui [leia notícia nesta página].

Na avaliação do diretor da Sede 
Regional de Taubaté da APMP, Mano-
el Monteiro, “durante os três dias de 
evento foram exaustivamente discuti-
dos temas de interesse institucional, a 
partir das palestras dos promotores de 
justiça com vasta experiência nas áre-
as em questão”. O encontroé realizado 
a cada dois anos, com apoio da APMP.

GRUPOS DE ESTUDOS DE BAURU - O Grupo de Es-
tudos “Mario de Moura Albuquerque”, de Bauru, re-
cebeu em 19/08 o promotor de Justiça e 2º secre-
tário da APMP, Tiago de Toledo Rodrigues, que dis-
correu sobre o tema “Abuso de Autoridade – Pano-
rama atual para o Ministério Público”. O encontro, 
promovido na sede local da APMP, reuniu dezenas 
de membros do Ministério Público, da ativa e apo-
sentados. A Associação foi representada por seu pre-
sidente, José Oswaldo Molineiro. Na mesma data, o 
promotor de Justiça Hércules Sormani Neto foi elei-
to para coordenar o Grupo de Estudos de Bauru. 
Após a reunião, houve almoço de confraternização.

GRUPO DE ESTUDOS DO VALE DO PARAÍBA - O Gru-
po de Estudos “César Salgado”, do Vale do Paraíba, 
reuniu-se no dia 27/08 no Mira Serra Parque Hotel, 
em Passa Quatro (MG). Na ocasião, o promotor de 
Justiça Fernando Reverendo Vidal Akaoui proferiu a 
palestra “Atuação funcional - A indispensabilidade 
de uniformização do entendimento pelos integran-
tes do Ministério Público – Dilema a ser enfrentado". 
Além do palestrante, a mesa diretora foi compos-
ta pelo presidente da APMP, José Oswaldo Molinei-
ro, e pela coordenadora regional do referido Grupo 
de Estudos, Eliane Taborda de Ávila. Após o encon-
tro, houve confraternização com apoio da APMP.
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Seminário destaca participação feminina no MP e em demais instituições
Evento promovido em conjunto pelo Ceaf/ESMP e pela APMP Mulher teve como objetivo debater medidas para combater a desigualdade de gênero

O Seminário “Mulheres no 
Ministério Público”, pro-
movido em conjunto pelo 

Centro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional/Escola Superior 
do Ministério Público de São Pau-
lo (Ceaf/ESMP) e o Departamen-
to APMP Mulher da entidade de 
classe, reuniu no dia 18/08 deze-
nas de mulheres, entre promoto-
ras e procuradoras de Justiça, ad-
vogadas, professoras, servidoras, 
profissionais do Direito, estudan-
tes e representantes de órgãos ad-
ministrativos. Centenas de pessoas 
também acompanharam a trans-
missão online do evento, feita pelo 
site da APMP.

O objetivo do encontro, na 
sede da ESMP, foi o de debater 
medidas que possam diminuir a 
desigualdade de gênero. Durante 
a abertura do seminário, o dire-
tor do Ceaf/ESMP, Antônio Carlos 
da Ponte, e o presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro, saudaram 
as idealizadoras do evento, as pro-
motoras de Justiça Celeste Leite 
dos Santos, Fabiana Dal'Mas Rocha 
Paes e Maria Gabriela Prado Mans-
sur, diretoras da APMP Mulher, e 
Silvia Chakian de Toledo Santos, as-
sessora da Escola Superior.

No primeiro bloco do semi-
nário, que tratou da 2ª instância, 
falaram as procuradoras de Justi-
ça Aparecida Maria Valadares da 
Costa, Liliana Mercadante Morta-
ri (integrante do Conselho Supe-
rior do Ministério Público/CSMP), 
Tereza Cristina Maldonado Katur-
chi Exner (vice-corregedora-geral 
do Ministério Público do Estado 
de São Paulo) e Valderez Deusde-
dit Abbud. O painel teve mediação 
de Jacira Melo, presidente do Ins-
tituto Patrícia Galvão.

Diretora da APMP ganha Troféu Literatura 2017
A procuradora de Justiça 

aposentada e escritora Beatriz 
Helena Ramos Amaral, uma das 
diretoras do Departamento Cul-
tural da APMP, ganhou o Troféu 
Literatura 2017 por seu livro “Os 
Fios do Anagrama”, que foi pre-
miado na categoria “Melhor Livro 
de Contos”. A entrega do Troféu 
Literatura 2017 ocorrerá no dia 
01/12 no Hotel Copacabana Pa-
lace, no Rio de Janeiro. A edição 
deste ano homenageia a escrito-
ra Carolina Maria de Jesus.

No segundo painel, o tema 
tratado foi a participação da mulher 
na Instituição, com participação da 
procuradora de Justiça aposentada e 
atual secretária Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania de São Paulo, 
Eloisa de Souza Arruda, da promoto-
ra de Justiça e diretora da APMP Ce-
leste Leite Santos, e da promotora de 
Justiça Vera Lucia de Camargo Braga 
Taberti. A mediação foi da advogada 
Raquel Elita Alves Preto. Participa-
ram da mesa de debate, como con-
vidadas, a desembargadora Mônica 
de Almeida Magalhães Serrano e a 
procuradora de Justiça Maria Cristi-
na Pera João Moreira Viegas, secre-
tária executiva da Procuradoria de 
Justiça Cível.

Outros dois painéis encerra-
ram o evento: “Atuação Especializa-
da”, apresentado pela promotora de 
Justiça e diretora da APMP Fabiana 
Dal’Mas Rocha Paes, pelas promo-
toras de Justiça Luciana Bergamo, 
Tatiana Callé Heilman e Valeria Diez 
Scarance Fernandes, com media-
ção da advogada Alice Bianchini, e 
“Início de Carreira”, exposição feita 
pela procuradora de Justiça Sandra 
Jardim e pelas promotoras de Justi-
ça Ana Carolina Gregory Villaboim, 
Fabíola Sucasas Negrão Covas e Mi-
rella de Carvalho Bauzys Monteiro, 
mediado por Ana Fontes, professora 
de empreendedorismo no Insper e 
fundadora da Rede Mulher Empre-
endedora.

Além de Celeste Leite dos San-
tos, Fabiana Dal'Mas Rocha Paes e 
Maria Gabriela Prado Manssur, a 
APMP Mulher tem ainda, como dire-
toras, as promotoras Daniela Hashi-
moto e Fabíola Sucasas Negrão Covas. 
Celeste Leite dos Santos é, também, 
uma das diretoras do Departamen-
to de Convênios e Eventos da APMP.

Tatiana Callé Heilman, Fabiana Da'Mas Rocha Paes, Alice 
Bianchini, Luciana Bergamo e Valéria Diez Scarance Fernandes

Fabíola Sucasas Negrão Covas, Sandra Jardim, Ana Fontes, 
Mirella Bauzys Monteiro e Ana Carolina Gregory Villaboim
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Seminário destaca participação feminina no MP e em demais instituições
Evento promovido em conjunto pelo Ceaf/ESMP e pela APMP Mulher teve como objetivo debater medidas para combater a desigualdade de gênero

Diretora da APMP ganha Troféu Literatura 2017

Reunião trata de ações em parceria
As promotoras de Justiça 

Celeste Leite dos Santos e Maria 
Gabriela Prado Manssur, direto-
ras das APMP Mulher, e Nayani 
Kelly Garcia, do Estado do Para-
ná, se reuniram no dia 25/08 com 
o presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seção São Pau-
lo (OAB-SP), Marcos da Costa, e 
com a presidente da Comissão 
da Mulher Advogada, Kátia Bou-
los. O encontro aconteceu na sede 
da OAB-SP.

A presidente da Comissão 
da Mulher Advogada, Kátia Bou-
los, se colocou à disposição para 
projetos e ações em parceria. Por 
sua vez, a promotora de Justiça 
do Paraná, Nayani Kelly, informou 

na ocasição que, tomando como 
exemplo a iniciativa entidade de 
classe paulista, foi instituída no 
mês de agosto, na Associação Pa-
ranaense do Ministério Público, a 
Diretoria da Mulher.

Com o mesmo objetivo de 
estreitar relações institucionais, as 
promotoras Celeste Leite dos San-
tos e Maria Gabriela Prado Mans-
sur, representando a APMP, já ha-
viam se reunido, em junho deste 
ano, com o presidente da Associa-
ção Paulista de Magistrados (Apa-
magis), Oscild de Lima Junior, com 
a vice-presidente, Vanessa Ribeiro 
Mateus, e com as diretoras daque-
la Associação Ana Maria Brugin e 
Flavia Poyares Miranda.

Durante a reunião na OAB-SP, a partir da esquerda: Nayani Kelly Garcia, promotora de Justiça do 
Paraná, Celeste Leite dos Santos, Marcos da Costa, Kátia Boulos e Maria Gabriela Prado Manssur

O livro “Os Fios do Anagra-
ma”, publicado em 2016 pela RG 
Editores, é o primeiro livro de con-
tos de Beatriz Helena Ramos Ama-
ral e foi lançado na Casa das Rosas, 
com mesa especial de diálogos e 
debates. O Troféu Literatura 2017 
contemplou 14 categorias, entre as 
quais poesia, romance, livro infan-
til, livro biográfico e projeto grá-
fico. “Os Fios Do Anagrama” tem 
prefácio da professora Maria Ce-
cília De Salles Freire César e capa 
da artista plástica Maísa Richter.

Mônica Serrano, Vera Lúcia Taberti, Celeste Leite dos  Santos, 
Eloisa Arruda, Raquel Elita Alves Preto e Maria Cristina Viegas

Valderez Deusdedit Abbud, Liliana Mercadante, Tereza 
Katurchi Exner, Jacira Melo e Aparecida Maria Valadares
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em todo o país e que trata sobre cul-
to à criminalidade e vitimização do 
criminoso, em detrimento das reais 
vítimas e da sociedade em geral, e o 
abandono do Estado, o que ambos 
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Promotores de Justiça do Rio Grande do 
Sul  palestram sobre criminalidade no país
Diego Pessi e Leonardo Giardini de Souza foram os palestrantes do evento realizado na Sede Social

Diego Pessi e Leonardo Giardi-
ni de Souza, promotores de 
Justiça do Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Sul, pro-
feriram no Auditório Francismar La-
menza da Sede Social da APMP, em 
São Paulo, no dia 11/08, a palestra 
“Bandidolatria e Democídio – En-
saios sobre o Garantismo Penal e a 
Criminalidade no Brasil”, baseada 
no livro lançado por eles em coau-
toria. A abertura do evento foi fei-
ta pelo presidente da entidade de 
classe, José Oswaldo Molineiro, e 
a coordenação dos trabalhos e de-
bates ficou a cargo do promotor de 
Justiça Luciano Gomes de Queiroz 
Coutinho, um dos diretores do De-
partamento de Esportes da APMP.

Nas palestras, os promotores 
de Justiça gaúchos abordaram de 
forma crítica os principais pontos de 
sua obra, cuja edição está esgotada 

Auditório Francisma Lamenza ficou repleto para acompanhar a palestra dos promotores de Justiça gaúchos

denominam de “democídio”. Os pa-
lestrantes abordaram a atuação pro-
gressiva do crime organizado no Bra-
sil e a função crucial do Ministério 
Público no combate a esta ameaça.
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O procurador-geral de Jus-
tiça Gianpaolo Poggio Smanio e 
o vice-presidente da Federação 
Amor Exigente (Feae), Miguel Tor-
torelli, assinaram no dia 22/08 
um termo de cooperação para a 
realização de trabalho conjunto 
entre as instituições. O acordo 
tem como objetivo propiciar a 

pessoas fragilizadas pelo 
uso inapropriado de álco-
ol e outras drogas a parti-
cipação em programa de 
apoio, no qual será ofe-
recido respaldo para sua 
recuperação.  A APMP foi 
representada por um de 
seus diretores do Depar-
tamento de Segurança, 
Gabriel Cesar Zaccaria de 
Inellas, que é o presidente 
da Comissão Processante 

Permanente do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP).

Também foi criada na ocasião 
uma comissão permanente compos-
ta por um promotor de Justiça e um 
representante da Feae. Juntos, eles 
devem organizar banco de dados, 
facilitar a execução do programa, 
receber sugestões dos participan-

tes, decidir sobre a promoção de 
cursos e treinamentos e agendar 
reuniões periódicas para avalia-
ção dos resultados e aperfeiçoa-
mento do atendimento. O prazo 
de vigência do termo é de 24 me-
ses a partir da data da assinatura.

Participaram do encontro, 
ainda, o coordenador-geral do 
Centro de Apoio Operacional Cí-
vel e de Tutela Coletiva (CAO Cí-
vel), José Roberto Rochel de Oli-
veira, o procurador de Justiça 
Mario Sergio Sobrinho, a coor-
denadora do CAO de Infância e 
Juventude e Idoso, Fernanda Be-
atriz Gil Lopes, a assessora do 
CAO de Infância e Juventude e 
Idoso, Fátima Liz Bardelli, a pro-
motora de Justiça Fernanda Dol-
ce e o coordenador da Federação 
Amor Exigente, Fábio Antunes.

Acordo do MP visa à recuperação de dependentes químicos
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O PGJ e o diretor da APMP (à direita) na assinatura do acordo
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Na assembleia, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro (ao centro), o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias e o 1º secretário, Paulo Penteado

Fundo de Emergência da APMP tem  contas 
 aprovadas em assembleia na Sede Social

Encontro elegeu diretoria de benefícios e apontou grande aumento no número de fundistas e agregados

No dia 18/08, foi realizada a as-
sembleia geral do Fundo de 
Emergência da APMP para o 

próximo biênio. No encontro foram 
aprovados, por unanimidade, todas as 
contas e o parecer do Conselho Fiscal. A 
reunião, que ocorreu no Auditório Fran-
cismar Lamenza, na Sede Social, contou 
ainda com a eleição dos integrantes da 
diretoria de benefícios e do Conselho de 
Administração. Os fundistas Edson Al-

Diante de alteração unilate-
ral no sistema de atendimento da 
empresa One Health Lincx, a direto-
ria da APMP, representada pelo seu 
presidente, José Oswaldo Molineiro, 
pelo 2º vice-presidente, Gabriel Bit-
tencourt Perez, pelo 1º secretário, 

ves da Costa, Yuri Giuseppe Castiglione, 
Pedro Hideite de Oliveira, Mauro José 
de Almeida e José Bazílio Marçal Neto 
foram reconduzidos, por unanimidade, 
para mais um mandato de dois anos.

Participaram da assembleia o 
presidente da APMP, José Oswaldo Mo-
lineiro, o 1º secretário, Paulo Penteado 
Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Renato 
Kim Barbosa, e o conselheiro fiscal Pedro 
Eduardo de Camargo Elias. Um dos da-

dos destacados foi o aumento de fundis-
tas e agregados, de 1.457, em 2015, para 
os atuais 3.843. O número de benefícios 
concedidos também foi divulgado: 556, 
entre agosto de 2015 e julho deste ano.

O Fundo de Emergência pos-
sui administração e diretoria indepen-
dentes da APMP. Constituído por re-
cursos próprios, o fundo tem como 
finalidade cobrir, em caráter excep-
cional, despesas de natureza médica.

Plano de Saúde: diretoria garante atendimento aos associados
Paulo Penteado Teixei-
ra Junior, pelo 1º tesou-
reiro, Renato Kim Bar-
bosa, e pela diretora do 
Departamento de Apo-
sentados, Cyrdêmia da 
Gama Botto, se reuniu 
no dia 10/08 com repre-
sentantes da operadora 
para garantir o atendi-
mento aos associados.

Durante o encontro, os representan-
tes da One Health Lincx afirmaram 
que já houve determinação à sua 
rede credenciada para que não haja 
negativa de atendimento em razão 
da alteração de procedimento. Fi-
cou estabelecida também a aber-

tura de canal direto com a APMP, 
garantindo a solução de eventu-
ais problemas. Os representantes 
da operadora se comprometeram 
ainda a apresentar alternativas 
ao uso do aplicativo token. Por-
tanto, diante de qualquer contra-
tempo, os associados podem en-
trar em contato com o Departa-
mento Médico da APMP pelo te-
lefone (11) 3188-6464 - opção 1.
A diretoria da APMP permane-
cerá vigilante e exigindo respei-
to ao tratamento dispensado aos 
associados, até que uma solução 
definitiva seja adotada, garantin-
do que o atendimento ocorra de 
forma eficiente e não burocrática.
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Reunião com os representantes da One Health Lincx na Sede Executiva
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INSCRIÇÕES

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