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O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro (centro), durante reunião na capital federal sobre preservação de direitos e garantias da classe e da sociedade

Em defesa do Ministério Público,
APMP intensifica ações em Brasília
Em pauta: subsídios, extrateto, rezoneamento, abuso de autoridade, Código Penal e Previdência

Q

uestões de relevância para o
Ministério Público, seus membros e a sociedade caminham
para desfecho no Congresso Nacional,
em Brasília. Entre elas, o extrateto, o
rezoneamento eleitoral, o abuso de
autoridade, os processos digitais e as
reformas do Código de Processo Penal e da Previdência. O presidente da
APMP, José Oswaldo Molineiro, mantém presença constante na capital federal, em conjunto com a Associação
Nacional dos Membros do Minisério
Público (Conamp) e outras entidades,
buscando conscientizar parlamentares sobre os pontos nocivos de cada
matéria.
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
ATUAÇÃO PERMANENTE EM BRASÍLIA

No momento em que diversas
questões de grande relevância para o Ministério Público
caminham para votação no Congresso Nacional, a APMP atua permanentemente, em Brasília, para que todas
tenham desfecho o mais favorável
possível. Como presidente desta entidade, que representa mais de 3.000
promotores e procuradores de Justiça do Estado de São Paulo, da ativa e
aposentados, tenho marcado presença semanalmente na capital federal,
muitas vezes em companhia de outros dirigentes da APMP, e em conjunto com representantes de outras

entidades e associações do Ministério Público, para traçar estratégias de
ação e buscar a conscientização dos
parlamentares sobre os pontos nocivos das propostas em trâmite.
Nossa luta é para ressaltar a
importância de nossa Instituição e
o imprescindível trabalho que seus
membros realizam pelo país e pela
população, principalmente no grave
momento que enfrentamos. Porque
nós, da APMP, defendemos um Ministério Público sempre mais forte!
José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação
Paulista do Ministério Público

O procurador de Justiça Augusto Eduardo de Souza Rossini (4º a partir da esquerda) em evento na Alesp
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A APMP está apoiando a campanha “Dez verdades sobre o rezoneamento eleitoral”, lançada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), que alerta
para o retrocesso que representaria a
extinção de zonas eleitorais. O material denuncia redução da capacidade
de prestação de serviços pela Justiça
Eleitoral; aumento dos deslocamentos dos eleitores; maior dificuldade
para solução dos procedimentos judiciais; desprestígio do município, de
seus eleitores e das autoridades; aumento da impunidade e abuso do poder econômico; aumento da possibilidade de fraudes; aumento da abstenção nas eleições; ganho irrisório
diante dos efeitos prejudiciais; ausência de discussão das medidas; e ausência de estudo técnico de impacto.

APMP CRIA CARTILHA SOBRE
DECLARAÇÃO DE BENS

CARTAS & OPINIÕES

Por solicitação do associado Augusto Eduardo de Souza Rossini, registramos que o evento “Virada Feminina”, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no
dia 28/05 [e noticiado à época pelo
site da APMP, com réplica nas redes

CAMPANHA ESCLARECE
SOBRE O REZONEAMENTO

sociais e na edição nº 49 do Boletim
APMP em Ação, páginas 12 e 13], teve
painel intitulado “Justiça & Cidadania”, com participação do procurador
de Justiça Augusto Eduardo de Souza
Rossini, que falou sobre o tema “Internet como instrumento de cidadania”.
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

Diante da obrigatoriedade
anual de envio de declaração de bens
dos membros da ativa do Ministério Público de São Paulo (MPSP) via
sistema à Instituição, a APMP, com
apoio do Centro de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CTIC),
criou uma cartilha visando a sanar
as dúvidas mais frequentes trazidas
pelos associados. Vale lembrar que
o sistema de declaração de bens é
feito exclusivamente pela página da
Intranet do MPSP, onde é necessário
digitar a senha pessoal para fazer o
login. A cartilha da APMP, disponível
em arquivo PDF (o link automático foi
incluído em notícia publicada e enviada aos colegas), detalha todos os
passos que o declarante deve seguir
na página específica da Instituição,
de forma didática e com utilização
de símbolos de fácil compreensão.

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).
Associação Paulista do Ministério Público
Rua Riachuelo, nº 115, 11º andar - Centro
São Paulo (SP) - CEP 01007-904.
Telefone: (11) 3188-6464
www.apmp.com.br
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Em reunião no gabinete da PGJ, no edifício-sede da Instituição, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, conversa com o procurador-geral Gianpaolo Smanio

Presidente da APMP se reúne com o PGJ
para reivindicar direitos dos associados
Foram abordados o rezoneamento, a falta de cargos em entrância intermediária e os créditos devidos

C

O encontro foi realizado para
discutir assuntos de interesse da carreira, como, por exemplo, os pagamentos e o reconhecimento de créditos, que foram reiteradamente solicitados pela entidade de classe nos
últimos anos, as novas normas (Portaria 207) do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), que tratam do rezoneamento
eleitoral e preveem a redução de zonas eleitorais no país, e a necessida-

de de reestruturação da carreira do
MPSP, principalmente no que tange
à falta de cargos em entrâncias intermediárias, que vem impedindo ascensão de membros em muitas regiões.
Também foi abordada a previsão orçamentária para o próximo exercício, que seria aprovada posteriormente pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores (leia notícia na página 7).

Foto:Shaydy Rodrigues/APMP

Foto:Lucas Amaral/APMP

om o objetivo de garantir as prerrogativas e reivindicar direitos de
seus associados, da ativa e aposentados, a diretoria da APMP, representada por seu presidente, José Oswaldo
Molineiro, e seu 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, se reuniu, no dia
18/07, com o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, em seu
gabinete no edifício sede do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP).

PRESIDENTE DO TCE – O presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro, recebeu no dia 01/08 visita de
cortesia do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Dimas Eduardo Ramalho,
e da coordenadora da Escola Paulista de Contas Públicas, Bibiana Helena Camargo. Também estavam presentes o 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, e
a procuradora de Justiça Valderez Deusdedit Abbud.
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SECRETÁRIO DA SEGURANÇA – Dirigentes da APMP
receberam, no dia 06/07, o secretário da Segurança
Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), Mágino Alves Barbosa Filho. Além do presidente da Associação,
José Oswaldo Molineiro, estavam presentes na ocasião o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, que integra também
o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).
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APMP intensifica atuação em Brasíl

Entidade debate temas como subsídios, extrateto, rezoneamento eleitoral, ab
Foto: xxxxxxxxxxxxxxxx /APMP

do Distrito Federal (MPDF), para
definição de estratégias de atuação conjunta no
Congresso Nacional frente a matérias como o Projeto de Lei (PL)
27/2016, que trata da recomposição inflacionária dos subsídios
dos integrantes
do Ministério Público e da Magistratura; o Projeto
de Lei do Senado
(PLS) 236/2012, O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, em reunião na Conamp, junto com a pres
Sacramento, o 2º vice-presidente da Associação Paulista, Gabriel Bittencourt Perez, e o p
sobre a proposta
de reforma do Código de Processo Pe- pelo governo federal; e as normas do
nal; o Projeto de Lei (PL) 7596/2017, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que
que versa sobre abuso de autorida- tratam do rezoneamento eleitoral.
Já em 02/08, José Oswaldo Mode; a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, referemte à lineiro, retornou à capital federal para
Reforma da Previdência pretendida nova reunião da Conamp, reforçando
Foto: Divulgação/Conamp

O

presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro, participou, em Brasília (DF), de reuniões com representantes de entidades filiadas à Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp), objetivando debater questões
importantes para o Ministério Público.
Em duas reuniões do Conselho Deliberativo da entidade nacional, foram
abordados temas de interesse imediato dos promotores e procuradores de Justiça, como subsídios, extrateto, rezoneamento eleitoral, abuso
de autoridade e reformas do Código
de Processo Penal e da Previdência
(ver notícia abaixo). Também foi encaminhada questão referente à intimação pessoal em processos digitais.
Nos dias 11 e 12/07, em companhia de Gabriel Bittencourt Perez, 2º vice-presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro participou da XIV
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Conamp, realizada no
edifício-sede do Ministério Público

Foto: Divulgação/Conamp

Diretoria da entidade paulista participa de re

O senador Paulo Paim com dirigentes da Conamp e o 1º secretário da APMP, no Congresso Nacional
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A diretoria da APMP está participando das reuniões de um grupo de
trabalho formado pelo senador Paulo
Paim (PT/RS), presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito da Previdência Pública (CPI Prev), para discussão
e apresentação de propostas àquela comissão. O objetivo é apontar aspectos relevantes para Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 287/2016,
referente à Reforma da Previdência.
A participação da APMP foi definida em reunião de representantes
da Frente da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) realizada em
28/06, que, além do 1º secretário da
APMP, contou com a presença da preEMAÇÃO
AÇÃO--Agosto
Março 2017
2016
APMP
APMPEM

lia em defesa do Ministério Público

buso de autoridade e reformas do Código de Processo Penal e da Previdência

ciedade entenda
os reais motivos
pelos quais a extinção de zonas
eleitorais é um
retrocesso (leia
nota na página
2). Na ocasião, a
respeito da PEC
287/2016, informou-se ainda que
está sendo elaborado um estudo
sobre crimes da
Previdência, inclusive praticados por pessoa
jurídica.
sidente da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, Janina Schuenck Brantes
Em todo o
presidente da Associação Mato-Grossense do Ministério Público, Roberto Aparecido Turin
primeiro semesos pontos debatidos relacionados a tre, a entidade de classe paulista inproposições que tramitam no Congres- tensificou sua presença em Brasília e
so Nacional. Foi lançada a campanha sua atuação junto aos parlamentares,
“Dez verdades sobre o rezoneamen- em conjunto com a Conamp e com as
to eleitoral”, com apoio da APMP. A demais associações estaduais do Miiniciativa é um alerta para que a so- nistério Público. A APMP permanece-

rá mobilizada, na capital federal, para
que todas as matérias tenham desfecho favorável.
VISITA AO CNJ – No dia 12/07,
o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, junto com dirigentes
da Conamp e representantes de associações do Ministério Público, fizeram visita de cortesia à conselheira do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), Maria Tereza Uille Gomes, recém-empossada. Indicada pela Câmara dos Deputados, a procuradora
de Justiça aposentada pelo Estado do
Paraná assumiu vaga que foi ocupada até outubro de 2016 pelo conselheiro Emmanoel Campelo.
Anteriormente, Maria Tereza
Uille Gomes foi presidente da Previdência Associativa do Ministério Público (Jusprev), entidade de previdência complementar fechada, que teve
como uma de suas fundadoras a APMP,
durante uma das gestões do ex-presidente Washington Epaminondas
Medeiros Barra (falecido em 2015).

euniões para apresentar p
 ropostas à CPI Prev
sidente da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp), Norma Angélica Reis Cardoso
Cavalcanti, do tesoureiro da Conamp,
Marcelo Oliveira, do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil
(Ajufe), Roberto Veloso, do presidente
da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra), Guilherme Feliciano, e do diretor jurídico daquela entidade, Luiz Antonio Colussi.
No dia 04/07, Paulo Penteado,
acompanhado por Marcelo Oliveira,
reuniu-se com a assessoria do senador
Paulo Paim para discutir os primeiros
passos no auxílio aos trabalhos da CPI
Prev. O encontro também contou com
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a presença de representantes das entidades que fazem parte da Frentas
e do Fórum Nacional Permanente de
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate).
A CPI Prev foi criada com o objetivo de investigar a situação financeira da Previdência Social e busca apurar
as dívidas de grandes empresas com a
Previdência, a sonegação e a concessão de anistias, desonerações e desvinculações tributárias, que teriam
provocado o desabastecimento do
caixa do setor nos últimos anos, conforme indicado pelo governo federal.
PARLAMENTARES – Ainda
em 04/07, o 1º secretário da APMP
esteve na Câmara dos Deputados

em contato com diversos parlamentares para apontar os pontos
nocivos da PEC 287/2016. Entre
eles, Fábio Ramalho (PMDB/MG),
1º vice-presidente daquela Casa,
Antonio Goulart (PSD/SP), Edson
Moreira (PR/MG), Jutahy Junior
(PSDB/BA), Paulo Abi-Ackel (PSDB/
MG) e Ronaldo Carletto (PP/BA).
Houve ainda um encontro
com o deputado Rogério Rosso
(PSD/DF), que é autor de uma PEC
(ainda em fase de coletas de assinaturas para sua admissibilidade)
que versa sobre novo formato para
a Reforma da Previdência, que apenas se aplique aos novos segurados.
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CCJ da Câmara aprova relatório da PEC
que visa alterar a composição do CNMP
Fotos: APMP

APMP reuniu-se com deputados Edson Moreira, autor da proposta, e Capitão Augusto, relator

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, durante reunião com o deputado federal Edson Moreira

O

relatório do deputado federal Capitão Augusto (PR/SP)
favorável à admissibilidade
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 288/2016, que versa sobre
uma nova composição do colegiado
do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), conferindo mais representatividade aos Ministérios Públicos estaduais, foi aprovado em
11/07, durante reunião ordinária da
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados. A PEC é de autoria do parlamentar Edson Moreira (PR/MG).
O presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro, e outros representantes da entidade de classe paulista, reuniram-se por diversas vezes
com ambos os parlamentares nos últimos meses, para tratar sobre este
e outros assuntos de interesse do
Ministério Público. A PEC 288/2016
visa à alteração do o artigo 130-A da
Constituição Federal, modificando o
seu "caput" e dando nova redação
aos incisos IV, V e VI, além de acrescentar novos incisos.
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Na prática, a proposta aumenta o número de cadeiras do colegiado
de 14 para 19. Mantém a presidência do colegiado na égide do procurador-geral da República e os quatro
assentos aos membros de cada um
dos ramos do Ministério Púbico da
União (Ministério Público Federal,

Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios; art. 130, A, II, da CF/88). Porém,
aumenta de 3 para 5 o número de assentos destinados aos membros dos
Ministérios Públicos estaduais, cada
qual representando uma região administrativa do país, observada a alternância entre os Estados de origem.
A proposta cria ainda mais um
assento, destinado a um membro do
Ministério Público estadual, indicado
pelas associações estaduais de classe. Neste caso, a PEC também determina que seja observada a alternância entre os Estados da federação. O
texto também propõe a inclusão de
dois membros do Ministério Público
de Contas, um da União e outro dos
Estados. Dispõe que os dois magistrados já previstos pela Carta Magna sejam um representante dos Estados e
outro da Justiça Federal, e determina
que, dentre os dois advogados componentes do órgão, um seja, obrigatoriamente, integrante da advocacia
pública. A PEC estava prevista para
entrar em pauta e, posteriormente,
seguir para dois turnos de votação.

Deputado Capitão Augusto, que encaminhou relatório favorável, com o presidente da entidade paulista
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Órgão Especial aprova, por maioria de
votos, proposta orçamentária de 2018
Patamar máximo previsto para pessoal não foi atingido, o que poderia impedir crescimento do MP

O

de cautela, mas não parece razoável
deixar de incluir percentual juridicamente amparado por questões políticas”. E finalizou aduzindo que “se
podemos alcançar 100%, por que limitar em 90%?”.
O procurador de Justiça Pedro
de Jesus Juliotti, membro do colegiado e coordenador da Assessoria Especial da Presidência da APMP, salientou que “é necessário avançar para
fornecer uma estrutura razoável para
o desenvolvimento dos trabalhos do
MPSP, e isso somente será possível
com um orçamento condigno”. Pugnou da PGJ “uma postura mais contundente em relação ao governo do
Estado, assim como ocorreu na área
federal [quando o PGR impetrou mandado de segurança contra ato da então presidente da República [Dilma
Rouseff], que reduzira ilicitamente
a proposta orçamentária do MPU]”.
Por sua vez, outro integrante
do Órgão Especial, Carlos Eduardo

Fonseca da Matta, afirmou que “1,8%
representa o chamado ‘limite’ prudencial que, quando atingido, deve
ser objeto de alerta a ser emitido pelos sistemas de controle orçamentário internos, bem como do Tribunal
de Contas do Estado, de modo que a
que a respectiva unidade, no caso o
Ministério Público do Estado de São
Paulo, não exceda os 2% máximos.
Repito, não exceda os 2% máximos”.
E concluiu: “é possível, sem qualquer
ilegalidade, sem qualquer irregularidade, atingir 1,99%, 2%, só não se
pode exceder 2%. Tal limites devem
ser observados apenas e tão-somente
durante a execução orçamentária ao
longo do ano fiscal. E tendo em conta a receita corrente líquida do Estado efetivamente realizada”.
A proposta aprovada pelo Órgão Especial será encaminhada ao governador do Estado, o qual, segundo a
lei, deve remetê-la à Alesp, onde deverá ser apreciada e votada.

Foto: Crea-SP

Órgão Especial do Colégio de
Procuradores aprovou, por
maioria dos votos, a proposta orçamentária do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP)
para o exercício de 2018, apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ). Porém, alguns procuradores de Justiça que votaram contra a
proposta da PGJ na reunião do colegiado realizada em 20/07 alegaram que deveria ter sido utilizado o
limite máximo de 2% para pessoal
da receita corrente líquida do Estado. Todavia, a proposta da PGJ a ser
encaminhada à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) é de apenas 1,8% para pessoal.
Maria da Glória Villaça Borin
Gavião de Almeida, integrante do
Órgão Especial e uma das diretoras
do Departamento de Previdência da
APMP, observou na ocasião que “em
tema técnico como a proposta orçamentária, é justificável um pouco

DIRETOR DO CREA-SP - A diretoria da APMP recebeu, em 02/08, visita de cortesia do diretor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo (Crea-SP), Vinicius Marchese Marinelli. Ele estava acompanhado pelo chefe executivo do Crea-SP, Celso Câmara, pelo procurador jurídico do órgão, Luiz Antonio Tavolato, pela superintendente de Fiscalização, Maria Edith Santos, e pelo gerente de Fiscalização, José
Pires da Chão. Os representantes do Crea foram recepcionados, na Sede Executiva, pelo 2º vice-presidente da
APMP, Gabriel Bittencourt Perez, pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, pelo 1º tesoureiro, Renato
Kim Barbosa, e pelo diretor de benefícios do Fundo de Emergência da entidade de classe, Edson Alves da Costa.
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Evento debate enfrentamento ao ab

O

conselheiro fiscal da APMP
Pedro Eduardo de Camargo Elias, que é promotor
de Justiça do Juizado Especial Criminal (Jecrim) da Capital, participou como palestrante, em 19/07,
do 5ª Encontro do Projeto de Enfrentamento ao Abuso Sexual nos
Transportes Públicos. O projeto está
em fase de capacitação de equipes e pessoas que trabalham nos
metrôs e trens da capital paulista
para a elaboração de uma campanha prevista para ser lançada no dia
29 de agosto de 2017, de iniciativa
do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJSP,) em parceria com
o Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP).
Também proferiram palestra
no Encontro a juíza Tatiane Moreira Lima, responsável pelo projeto,
a promotora de Justiça Fabíola Sucasas Negrão Covas, uma das diretoras do Departamento APMP Mulher e assessora do Centro de Apoio
(CAO) Cível no MPSP, Patrícia Pacheco, delegada de Polícia, Cecília
Guedes, chefe do Departamento

Foto: Divulgação

Diretor da APMP proferiu palestra no encontro; campanha de iniciativa do

O promotor Pedro Eduardo de Carmargo Elias, conselheiro fiscal da APMP, durante o evento no dia 19/07

de Usuário da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô),
e Sidnei Santos, do Departamento

de Segurança da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
No dia 28/07, a promotora Celeste

Foto: Divulgação/Apamagis

Diretoras da APMP se reúnem com dirigentes da Apamagis
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retoras do Departamento de Convênios
e Eventos da APMP, e
Maria Gabriela Prado
Mansur, uma das diretoras do Departamento APMP Mulher, foram recebidas no dia
29/06 pelo presidente e pela vice-presidente da Associação
Paulista de MagistraDiretoras da APMP (à esquerda) durante o encontro na sede da Apamagis
dos (Apamagis), resAs promotoras de Justiça Ce- pectivamente, Oscild de Lima Junior e
leste Leite dos Santos, uma das di- Vanessa Ribeiro Mateus, para tratar de

assuntos de interesse comum entre
as duas entidades. Também participaram do encontro as diretoras da
Apamagis Ana Maria Brugin e Flavia
Poyares Miranda.
“Essa reunião objetiva aproximar as associações para tratar de assuntos referentes à participação das
mulheres das instituições nos espaços de poder e questões de gênero”,
explicaram as promotoras de Justiça.
Na ocasião, a diretoria da Apamagis
se colocou à disposição para somar
forças e colaborar na efetivação de
projetos para as mulheres.
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buso sexual nos transportes públicos

o TJSP, em parceria com o Ministério Público, deve ser lançada neste mês
Foto: Gabriela Zimbaldi/APMP

Leite dos Santos, uma das
diretoras do Departamento de Convênios e Eventos
da APMP, também proferiu
palestra, dessa vez na Universidade Corporativa do
Metrô (UniMetro), sobre
o abuso sexual nos transportes públicos (leia notícia na página 10).
LEI MARIA DA PENHA
– Os seguidores da página
da rede social Facebook do
MPSP acompanharam ao
vivo, no dia 02/08, transmissão do projeto #FalaMP,
programa que debate temas relevantes para a sociedade e mostra o trabalho
da Instituição. Na ocasião,
Promotoras Silvia Chakian, Faiana Dal'Mas Rocha Paes, Maria Gabriela Prado Manssur e Fabíola Sucasas Negrão Covas
foi debatida a Lei Maria da
Penha, que completou 11 anos no partamento APMP Mulher, e Silvia lência Doméstica (Gevid), as prodia 07/08. O programa foi condu- Chakian de Toledo Santos, assesso- motoras de Justiça falaram sobre
zido pela jornalista Marília Taufic. ra do Centro de Estudos e Aperfei- a importância da Lei Maria da PeParticiparam desta edição çoamento Funcional/Escola Supe- nha e explicaram de que forma traas promotoras de Justiça Fabiana rior do Ministério Público de São tam do assunto no cotidiano de seu
Dal’Mas Rocha Paes, Fabíola Suca- Paulo (Ceaf/ESMP).
trabalho no Ministério Público. Os
sas Negrão Covas e Maria GabrieÀ frente do Grupo de Atuação internautas participaram enviando
la Prado Manssur, diretoras do De- Especial de Enfrentamento à Vio- perguntas às entrevistadas.

Foto: Dora Estevam/APMP

Deputada conhece projeto de prevenção à violência doméstica
retoras do Departamento APMP Mulher
e assessora do Cen-

tro de Apoio (CAO)
Cível, recepcionou na

Sede Executiva da entidade de classe, no
dia 26/07, a deputada
federal Pollyana Gama
(PPS/SP). Na ocasião,
a deputada veio conhecer o projeto “PreA promotora entregou à deputada livros recém-editados pela APMP
venção da Violência
A promotora de Justiça Fabío- Domestica com a Estratégia de Saúde
la Sucasas Negrão Covas, uma das di- da Família”, por ocasião da assinatura
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dos respectivos termos de cooperação do procurador-geral de Justiça,
Gianpaolo Poggio Smanio, com a Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo e prefeituras dos municípios
paulistas de Leme e de Ubatuba.
O projeto ganhou a Menção
Honrosa do XIII Prêmio Innovare e
faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública do Ministério da
Justiça. Durante a visita da deputada Pollyana Gama à APMP, a promotora Fabíola Sucasas entregou a ela
exemplares dos livros recém-editados pela entidade de classe.
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Simpósio em Tóquio recebe membros do
Ministério Público e juristas brasileiros
Participaram Celeste Leite dos Santos, diretora da APMP, e Sônia Shincarioli, procuradora de Justiça
Foto: Divulgação

A

Universidade de Rikkyo realizou, no dia 20/07, o 76º Simpósio de Direito da Congresso
Internacional, em Tóquio. Os temas
abordados foram: “Visão Geral do
Direito Japonês”, “Aspectos Gerais
do Direito Empresarial no Japão”,
“Análise Geral do Direito Penal Japonês” e “O Direito de Família no
Japão: Aspectos Gerais”. O evento
contou com a participação de membros do Ministério Público e juristas brasileiros. Uma das diretoras
do Departamento de Convênios e
Eventos, Celeste Leite dos Santos,
compareceu ao simpósio internacional, bem como a procuradora
de Justiça Sônia Maria Shincarioli.
Na ocasião, a diretora da
APMP fez exposição sobre suas
atividades desenvolvidas na Instituição e, posteriormente, entregou uma edição do livro “Mulheres:
Sua história no Ministério Público
do Estado de São Paulo (MPSP)”,
produzido, editado e publicado recentemente pela entidade de classe paulista, ao reitor da Universidade de Rikkyo, Tomoya Yoshioka.
Ao final do envento internacional, a diretora da APMP foi ho-

A promotora Celeste Leite dos Santos, diretora da entidade de classe paulista, durante o evento no Japão

menageada, na qualidade de representante do Ministério Público, como participante do evento.
Segundo Celeste Leite dos
Santos, durante as exposições e painéis de debate do simpósio, professores participantes demonstraram preocupação com a questão da

equidade de gênero e apresentaram
dados sobre o mercado de trabalho
do país oriental. Um deles, o professor Yoshihiko Hayakawa, destacou em sua palestra que, “até 2020,
cerca de 30% dos postos de liderança nas empresas do Japão deverão ser ocupados por mulheres”.

Promotora considera ‘Vagão Rosa’ é inadequado para o Brasil
A promotora de Justiça Celeste Leite Santos, uma das diretoras do Departamento de Convênios e Eventos da APMP, proferiu em 28/07 palestra na Universidade Corporativa do Metrô (UniMetro) sobre o abuso
sexual nos transportes públicos. Em sua palestra, a diretora pontuou a inadequação de
soluções como o “Vagão Rosa”.
“Tal medida é adotada em
países como Japão, Egito, Índia,
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Irã, Indonésia, Filipinas, México,
Malásia e Dubai, países que têm a
cultura completamente diferente
da brasileira, em que existe separação entre homens e mulheres em
outros ambientes e não apenas no
transporte público”, observou a diretora da APMP. “Logo, o que é natural nesses países não será no Brasil, havendo o risco de se alegar, por
exemplo, que a mulher que não utilizou o ‘Vagão Rosa’ assumiu o risco
por eventual assédio”, acrescentou.

Na ocasião também foi lançado o projeto #NãoFoiApenasImportunação, em conjunto com o
promotor de Justiça do Juizado
Especial Criminal da Capital, Pedro Eduardo de Camargo Elias,
um dos conselheiros fiscais da
APMP, que objetiva a propositura
de projeto de lei visando ao combate do abuso sexual nos transportes públicos, mediante tipo
penal específico e adoção de medidas de acolhimento à vítima.
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Compuseram a mesa do evento a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro
(que aparece falando aos associados), o 2º vice-presidente da entidade de classe, Gabriel Bittencourt Perez, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior

Diretoria da APMP realiza reunião com
promotores e procuradores aposentados
Encontro entre associados e diretores ocorreu no Auditório ‘Francismar Lamenza’ da Sede Social
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a classe e, de forma incansável e alti- tivas e eventuais riscos para o Miva, lutamos diuturnamente por me- nistério Público e seus membros,
lhores condições ao Ministério Públi- ativos e inativos, e pensionistas.
co e a seus membros”, afirmou. Por
sua vez, a diretora
Cyrdêmia da Gama
Botto apresentou
um vídeo gravado
durante o último
Encontro de Aposentados da APMP,
realizado em junho
deste ano em Campos do Jordão (SP),
NOVA COORDENADORIA – Promotores e procurareiterando que a
dores de Justiça presenciaram a assinatura do Ato
Associação está
Normativo 1035/2017, que cria a Coordenadoriaem constante luta
-Geral de Acompanhamento e Supervisão Disciplipelos direitos de
nar dos Servidores do Ministério Público do Estado
de São Paulo (MPSP), em 25/07, no edifício-sede da
seus associados.
Instituição. O ato foi assinado pelo procurador-geral
O 1º secrede Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, que nomeou o
tário, Paulo Penpromotor de Justiça Roberto Salles para coordenar
teado, abordou
os trabalhos. A diretoria da APMP foi representada
as propostas leno evento por Gabriel César Zaccaria de Inellas, um
gislativas em trâdos diretores do Departamento de Segurança da enmite no Congrestidade de classe - que é, também, o presidente da
so Nacional, ponComissão Processante Permanente (CPP) do MPSP.
tuando perspecFotos: Shaydy Rodrigues/APMP

A

APMP, por meio do Departamento de Aposentados, dirigido pela procuradora de Justiça Cyrdêmia da Gama Botto, realizou reunião com promotores e procuradores de Justiça aposentados, no
dia 04/08, para debater assuntos de
interesse de inativos e pensionistas.
Além da diretora do Departamento de
Aposentados, compareceram o presidente da entidade de classe, José
Oswaldo Molineiro, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino (que
integra, também, o Conselho Superior do Ministério Público), o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário, Paulo Penteado
Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, e o suplente do conselho fiscal, Daniel Leme de Arruda.
No encontro, o presidente José
Oswaldo Molineiro destacou que a
diretoria da APMP está empenhada
e unindo esforços na defesa de direitos e prerrogativas do Ministério
Público e dos respectivos membros,
da ativa e aposentados. “Estamos
honrando nosso compromisso com
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Em entrevista concedida ao
programa “Unfinished Business”, da
Rádio El Deber, da Bolívia, Marcio
Sergio Christino, 1º vice-presidente da APMP e membro do Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP), falou sobre a atuação de
integrantes do crime organizado
naquele país. A entrevista aconteceu após roubo em uma joalheria
na cidade boliviana de Santa Cruz
de La Sierra, no dia 13/07, quando
houve troca de tiros entre policiais
e criminosos, deixando cinco mortos – entre eles, três brasileiros.

'TEMPO DE DESPERTAR'
É DESTAQUE EM PORTAIS
Os portais #Carta – Ideias
Em Tempo Real e BBC Brasil publicaram, nos meses de junho e
julho, reportagens destacando o
projeto “Tempo de Despertar“, de
responsabilidade de Maria Gabriela Prado Manssur, uma das diretoras da APMP Mulher, que integra,
no Ministério Público de São Paulo (MPSP), o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid). O trabalho
é feito com autores de violência
contra a mulher, cujos inquéritos
ou processos estão em andamento.

Francisco Dirceu de Barros concedeu entrevista ao Blog do Diário

“E

stamos pagando o preço dos
nossos acertos. O Ministério
Público se tornou a instituição mais perseguida do Brasil”, afirmou o promotor de Justiça Francisco Dirceu de Barros, procurador-geral
de Justiça de Pernambuco, em entrevista concedida no dia 28/07 ao Blog
do Diário, de Recife (PE). O PGJ apontou o elevado número de propostas
de emendas constitucionais e de projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional brasileiro - 1.082 ao total - que podem criar entraves à atuação do Ministério Público na defesa
da sociedade.
“É algo parecido com o que se
viu após a ‘Operação Mãos Limpas’,
que combatia a corrupção na Itália,

mas fracassou exatamente pelas iniciativas de governantes e parlamentares de garantir imunidade e reduzir
as investigações de autoridades”, frisou Francisco Dirceu de Barros.
Foto: Divulgação

DIRETOR COMENTA AÇÃO
CRIMINOSA NA BOLÍVIA

PGJ de Pernambuco diz que
MP é instituição mais atacada

Procurador-geral de Pernambuco, Francisco de Barros

Foto: APMP

APMP NA IMPRENSA

PROGRAMA ABORDA
PEC DA PREVIDÊNCIA
O 1º secretário da APMP,
Paulo Penteado Teixeira Junior, foi o
convidado, em 26/06, do programa
“Minuto Brasil”, comandado pelo
deputado federal Sérgio Olímpio
Gomes, o Major Olímpio (SD/SP),
e mediado pelo jornalista Felipe
Takashi. Transmitido ao vivo pela
rede social Facebook, tem audiência méida de mais de 100 mil internautas. O principal assunto abordado com o dirigente da APMP foi
a Reforma da Previdência, prevista
pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que segue
em trâmite no Congresso Nacional.
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GRUPO DE ESTUDOS DE ARAÇATUBA – Com o tema “Colaboração Premiada na área penal e de improbidade administrativa”, o promotor de
Justiça Gustavo Albano Dias da Silva proferiu palestra durante reunião
do Grupo de Estudos “João Severino de Oliveira Perez”, em Araçatuba
(SP), no dia 08/07, realizada no salão da Sede Regional da APMP. O promotor foi o responsável pela homologação do primeiro acordo de colaboração premiada em âmbito de Ministério Público estadual no país,
referente a um esquema criminoso investigado na Câmara Municipal de
Osasco (SP). A abertura do encontro ficou por conta do promotor de Justiça João Paulo Serra Dantas, coordenador do Grupo de Estudos local.
Representando a diretoria da APMP, esteve presente no evento o diretor da Sede Regional de Araçatuba, José Fernando da Cunha Pinheiro.
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Diretoria da APMP participa de evento
sobre segurança institucional na ESMP
Simpósio focou o debate na resolução do CNMP que institui o Sistema Nacional de Segurança

Foto: Gabriela Zimbaldi/APMP

Foto: Gabriela Zimbaldi/APMP

ça do Ministério Público”, frisou, na ocasião,
o presidente da APMP.
Para falar sobre segurança orgânica e contrainformação, foram convidados
o coronel da cavalaria
do Exército Dário Rubens Silva e o superintendente estadual da
Associação Brasileira
de Inteligência (Abin),
Waldir Michelone. Já
o debate sobre segupresidente da APMP (à esquerda), o assessor do Ceaf/ESMP,
rança da informação OAlexandre
Almeida de Moraes, e o subprocurador Mário Luiz Sarrubbo
e segurança pessoal
e material, ficou a cargo do diretor do de Segurança Institucional do MPSP e
Departamento de Inteligência da Polí- membro do Comitê de Políticas de Secia Civil, Luís Augusto Castilho Storni, gurança Institucional do CNMP, João
e do coronel da Assessoria Policial Mi- Santa Terra. “É uma área imprescindílitar da Secretaria da Segurança Públi- vel para uma instituição como a nosca, Joselito Sarmento de Oliveira Júnior. sa, que responde pela tutela de inteAs exposições foram media- resses valorosos à sociedade”, afirmou
das pelo coordenador da Assessoria ele. (Com informações do site da ESMP)

Foto:Divulgação/ESMP

O

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola
Superior do Ministério Público (Ceaf/ESMP), em conjunto com a
Assessoria de Segurança Institucional
do Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP), promoveu em 29/06 um
simpósio sobre segurança institucional.
O presidente da APMP, José Oswaldo
Molineiro, participou do evento na sede
do Ceaf/ESMP, que contou com diversos especialistas. O objetivo é fomentar o debate sobre a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) que instituiu a Política de Segurança Institucional e o Sistema Nacional de Segurança para a Instituição.
Também compareceram à abertura do evento o subprocurador-geral de
Justiça de Políticas Criminais e Institucionais, Mário Luiz Sarrubbo, e o assessor
do Ceaf/ESMP, Alexandre Rocha Almeida de Moraes. “É um evento muito importante e pioneiro que visa à proteção
das informações essenciais à seguran-

VISITA (1) – O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, receberam na Sede Executiva a visita de Paulo Nogueira
da Costa, professor da Universidade Autónoma de
Lisboa, no dia 14/07. O docente estava acompanhado
de Celso Augusto Matuck Feres Junior, procurador do
Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo
(MPC-SP). Também estavam presentes o procurador
de Justiça aposentado Sebastião Baccega e os promotores de Justiça Valter Foleto Santin e Thomas Yabiku.
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VISITA (2) – O professor, escritor e promotor de Justiça
aposentado Fernando da Costa Tourinho Filho visitou
a diretoria da APMP no dia 06/07, em companhia de
sua filha, Luiza Helena da Costa Tourinho. Eles foram
recepcionados pelo presidente José Oswaldo Molineiro, pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, por um
dos diretores do Departamento de Segurança, Gabriel
César Zaccaria Inellas, pelo diretor de Benefícios do
Fundo de Emergência, Edson Alves Costa, e pelo promotor de Justiça aposentado Pedro Hideite de Oliveira.
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VIII Encontro de Memoriais do Ministério
Público tem apoio da diretoria da APMP

O

Ministério Público do Estado
de São Paulo (MPSP) realizou o
VIII Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público, evento que teve o apoio e a participação
da APMP e que compartilhou informações e trocou experiências entre
profissionais e instituições ligados aos
setores de documentação e memória. Na abertura, em 28/07, a diretoria da APMP foi representada por seu
presidente, José Oswaldo Molineiro,
que compôs a mesa diretora, ao lado
do subprocurador-geral de Justiça de
Políticas Administrativas e Institucionais do MPSP, José Antônio Franco da
Silva, o procurador-geral de Justiça do
Estado do Amapá, Márcio Augusto Alves, o procurador de Justiça e coordenador do Centro de Memória do
Ministério Público do Rio de Janeiro,
Márcio Klang, o procurador-geral do
Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo (MPC-SP), Rafael
Neubern Demarchi Costa, o subprocurador-geral de Justiça do Ministério
Público do Amapá, José Carlos Couto
de Carvalho, e a promotora de Justiça Cynthia Pardo Andrade Amaral.
O integrante do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Antônio Pereira Duarte, gestor do
Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público (Coplaname), proferiu palestra
inaugural. Foram realizadas palestras e exposições com profissionais
ligados à história e acervos de museus, além de depoimentos de aposentados do MPSP. O encerramento
teve leitura da Carta de São Paulo.
Também marcaram presença
o procurador de Justiça e curador do
Memorial do Ministério Público do Paraná, Sérgio Renato Sinhori, a procuradora de Justiça e coordenadora do
Memorial do Ministério Público do
Mato Grosso, Eunice Helena Rodrigues de Barros, a vice-procuradora-geral de Justiça do Ministério Público
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Fotos: Divulgação

Evento apresentou experiências desenvolvidas nos setores de documentação e memória

José Oswaldo Molineiro, presidente da APMP, compôs a mesa de abertura e falou aos participantes do evento

do Distrito Federal e Territórios, Sel- plan de Rondônia, Jorge Romcy Auad
ma Leite do Nascimento Sauerbronn Filho. Participaram ainda o procude Souza, a promotora de Justiça do rador de Justiça aposentado e exMinistério Público do Distrito Fede- -corregedor-geral do MPSP, Arthur
ral e Territórios Yara Maciel Camelo, o Cogan, e o promotor de Justiça Alepromotor de Justiça de Rondônia Je- xandre Rocha Almeida de Moraes.
sualdo Eurípedes Leiva de Faria, o pro- (Com informações do site do MPSP)
motor de Justiça
de Pernambuco André Felipe
Barbosa de Menezes, o promotor de Justiça de
Goiás Jales Guedes Coelho Mendonça, a promotora de Justiça de
São Paulo e assessora eleitoral
Aline Jurca Zavaglia Vicente AlEXPOSIÇÃO NO TJSP – O Tribunal de Justiça do Esves, a subprocutado de São Paulo (TJSP) inaugurou em 31/07 a exradora-geral do
posição “Advocacia – Uma História de Defesa e CiTrabalho da Prodadania”, para celebrar os 85 anos da Seção de São
curadoria-Geral
Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP).
do Trabalho, HeA abertura foi realizada no Salão dos Passos Perdiloísa Maria Modos e a mostra ficou em cartaz até 08/08. Na ocaraes Rego Pires,
sião, a APMP foi representada pelo procurador de
o procurador de
Justiça Walter Tebet Filho - que aparece na foto, feiJustiça do Pará,
ta durante o evento, com os presidentes do TribuJorge de Mennal de Justiça Militar (TJM), Silvio Hiroshi Oyama, e
donça Rocha, e
do TJSP, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. A exposio promotor de
ção destacou a trajetória de 26 advogados, notáveis
Justiça e coorpor sua atuação nas mais variadas áreas do Direito.
denador do Co-
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Oswaldo Esposito recebe homenagem da
APMP ao comemorar 100º aniversário
Almoço na Sede Social reuniu familiares e colegas do MPSP contemporâneos do procurador aposentado
Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

A

Procuradora Regina Helena da Silva Simões, homenageado Oswaldo Esposito e o presidente da APMP

quintada educação e gentileza”, acrescentou Regina Helena da Silva Simões.
Também representaram a diretoria da APMP no evento o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez,
o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa,
e um dos diretores do Departamento
de Aposentados, Orestes Blasi Junior.
Outros que compareceram foram os
procuradores de Justiça aposentados

Arthur Cogan, José Laury Miskulin, Leonardo Guarino Marcos Garcia, Maria
Claudia de Souza Destri, Marilisa Germano Bortolin e Wilma Terezinha Goes
Maurício, além da funcionária aposentada do MPSP Maroli da Silva Pereira.
Da família de Oswaldo Esposito, compareceram sua filha, a desembargadora Silvia Martinez, e as netas Ana Paula Martinez Ramos e Márcia Martinez.

Foto: Divulgação

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

diretoria da APMP ofereceu um
almoço no Espaço Washington
Barra, em sua Sede Social, no
Centro de São Paulo, em comemoração ao 100º aniversário de seu associado Oswaldo Esposito, procurador
de Justiça aposentado, no dia 30/06.
Acompanhado de seus familiares, o
homenageado recebeu colegas contemporâneos de sua carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), uma saudação especial do
presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e uma placa comemorativa das
mãos da procuradora de Justiça aposentada Regina Helena da Silva Simões.
“Fizemos esta simples homenagem para um grande homem que
sempre se demonstrou justo e simples. Queremos, acima de tudo, demonstrar o nosso carinho a todos vocês que, com suas histórias, construíram esse Ministério Público”, afirmou,
na ocasião, o presidente da APMP.
“Logo que o conheci e tive o privilégio de conviver com o estimado colega, pude constatar sua serenidade, re-

PRESIDENTE DA APAMAGIS – O presidente da APMP,
José Oswaldo Molineiro, recebeu em 13/07, na Sede
Executiva, o presidente da Associação Paulista dos Magistrados (Apamagis), Oscild de Lima Junior. Também
participaram do encontro o 1º tesoureiro da APMP, Renato Kim Barbosa, um dos diretores do Departamento
Segurança da APMP e presidente da Comissão Processante Permanente, Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas,
e um dos diretores do Departamento de Assuntos
Institucionais e Legislativos, Francisco Gniper Cirillo.
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HOMENAGEM A DESEMBARGADOR – A diretoria da
APMP participou, no dia 10/07, de homenagem ao
desembargador Antonio Raphael Silva Salvador, em
evento realizado na Sala do Tribunal do Júri, no Centro
de São Paulo, organizado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP). O coordenador da Assessoria Especial da Presidência da APMP, Pedro de Jesus
Juliotti (que integra também o Órgão Especial do Colégio de Procuradores), representou na ocasião o presidente da entidade de classe, José Oswaldo Molineiro.
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06 a 10 de dezembro de 2017
INSCRIÇÕES
Pessoalmente, pelo telefone (11) 3188-6464 – opção 5, com o
Depto. de Eventos, ou pelo e-mail: eventos@apmp.com.br

