
APMP
EM AÇÃO

Órgão Informativo da Associação Paulista do Ministério Público - Gestão 2017/2018 - Nº 49 - Julho de 2017

1APMP EM AÇÃO - Julho 2017
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Questão do aborto é debatida em evento 
promovido pelo MPSP                     Página 11

Na Alesp, diretoras da APMP participam 
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CPOR tem palestra de Marcio Christino 
sobre crime organizado                 Página 15

Diárias integrais: ação ajuizada 
pela APMP obtém vitória histórica
Judiciário manda MP pagar valores aos associados à entidade de classe

Ação ajuizada contra o Estado de 
São Paulo conquistou resultado 
positivo com a determinação 

para que colegas recebam diárias inte-
grais quando em exercício ou diligência 
fora de sua comarca, sede ou circuns-
crição, mas no local de suas residên-
cias. O juiz Josué Vilela Pimentel ressal-
ta que a determinação é válida apenas 
para os associados à APMP.   Página 3

Ação questiona 
 redução de zonas 
eleitorais no STF

A Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-
namp) encaminhou ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) pedido contra os se-
guintes atos do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE): Resolução 23.512, Porta-
ria 207 e Resolução 23.520 (alterada 
pela 23.522). O presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro, tratou sobre 
o assunto com a Conamp.     Página 3

CONFRATERNIZAÇÃO - O XIII Encontro de Aposentados e Pensionistas 
do Ministério Público de São Paulo foi realizado pela APMP em Campos 
do Jordão. Na foto, o presidente da entidade de classe, José Oswaldo 
Molineiro, e a diretora do Departamento de Aposentados e uma das 
assessoras de Assuntos Institucionais e Parlamentares, Cyrdêmia da 
Gama Botto, aparecem com um dos diretores de Aposentados, Edi Ca-
brera Rodero, com um dos assessores especiais da Presidência, Antô-
nio Visconti, e com os colegas Antonio de Pádua de Assis Moura e Luiz 
Cesar Gama Pellegrini (ex-corregedor-geral do MPSP). Páginas 16 e 17
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CARTAS & OPINIÕES

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

“Faço questão de ir ao Encontro 
de Aposentados e Pensionistas orga-
nizado pela APMP para demonstrar o 
apreço que tenho aos colegas e, tam-
bém, porque, nesses momentos difí-
ceis que nós estamos passando, a me-
lhor coisa é estarmos juntos, francos e 
falando o que tem que ser dito. A Pro-
curadoria-Geral tem decisões dificíli-
mas a tomar, a Associação também. 
Nós vivemos um momento em que 
constantemente somos desafiados a 
tomar decisões que são difíceis. E este 
é o momento em que nós temos que 
estar presentes, juntos, para debater 
e encontrar os melhores caminhos 
que a nossa Instituição possa seguir. 
Tenho tido um respeito imenso dos 

colegas aposentados e, mesmo com 
eventuais divergências, tenho recebido 
o apreço de todos. Então eu também 
agradeço à APMP, ao seu presidente, 
José Oswaldo Molineiro, e a todos os 
seus diretores.” – Gianpaolo Poggio 
Smanio, procurador-geral de Justiça

“No Conselho Superior do Mi-
nistério Público, tive a honra de re-
querer que constasse em Ata elogio 
ao trabalho do prezado colega Paulo 
Penteado, 1º secretário da APMP, so-
bre a reforma da Previdência. Isso foi 
logo após a publicação de um livro de 
sua autoria sobre o assunto.” – José 
Correia de Arruda Neto, procurador 
de Justiça e conselheiro do CSMP

REPÚDIO ÀS AFIRMAÇÕES DO 
MINISTRO GILMAR MENDES

A APMP divulgou Nota de Repú-
dio às declarações do ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF), Gilmar 
Mendes, que, em discurso proferido 
durante evento no Estado do Pernam-
buco, atacou o Ministério Público e a 
Magistratura e defendeu limites para 
a Operação Lava Jato e outras investi-
gações. “Tais afirmações são agravadas 
pelo momento delicado e conturbado 
que o País enfrenta, com sérias amea-
ças às instituições e às garantias cons-
titucionais da sociedade”, diz a Nota. 
“Nós precisamos de mais – e não de 
menos – investigações”, frisa. E com-
plementa: “É preciso reforçar que a 
Lava Jato é um marco no processo ci-
vilizatório do Brasil e que muito de seu 
sucesso se deve à iniciativa, ao traba-
lho e à coragem de Promotores, Pro-
curadores de Justiça e Magistrados. 
Por isso, exige-se o devido respeito”.

PARABÉNS À INDICAÇÃO DE 
PROCURADOR PARA O CNJ

Por ocasião da indicação de Ar-
naldo Hossepian Salles Lima Junior para 
novo mandato de dois anos no Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), feita pelo 
Procurador-Geral da República, Rodrigo 
Janot Monteiro de Barros em 13/06, a 
APMP divulgou Nota parabenizando o 
procurador de Justiça paulista. O docu-
mento ressalta que a indicação ratifica a 
escolha dos promotores e Procuradores 
de Justiça paulistas, que, em eleição rea-
lizada em março deste ano, escolheram 
Arnaldo Hossepian para recondução ao 
Conselho Nacional. Seu nome foi enca-
minhado pelo procurador-geral de Justi-
ça, Gianpaolo Poggio Smanio, à PGR. Diz 
trecho da Nota: “A APMP tem a honra 
de ter o procurador de Justiça Arnaldo 
Hossepian entre seus associados e ma-
nifesta, desde já, a certeza de que terá 
um novo e profícuo mandato no CNJ”.

CONQUISTAS PARA OS ASSOCIADOS

A APMP, 
exercendo efeti-
vamente seu pa-

pel de entidade de classe, tem con-
quistado importantes vitórias para 
seus associados. Em março deste 
ano, o Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça julgou procedente a Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade (Adin) 
proposta pela Procuradoria-Geral de 
Justiça e motivada por requerimento 
da APMP, o que garantiu que os pro-
motores que ingressaram na carrei-
ra até junho daquele ano no Estado 
de São Paulo tenham assegurado o 
regime previdenciário próprio ante-
rior, deixando de ser atingidos pelas 
alterações da Lei Estadual 14.653/11.

Agora, temos a satisfação de 
comunicar outro importante triunfo, 
que destacamos na manchete des-

ta edição: determinação judicial ga-
rante aos associados da APMP que 
recebam  diárias integrais quando 
em exercício ou diligência fora de 
sua comarca, sede ou circunscrição, 
mas no local de suas residências. As-
sim,  coroamos o primeiro semestre 
de nossa gestão com duas impor-
tantes vitórias associativas em de-
fesa dos direitos e prerrogativas da 
classe, somadas à permanente mo-
bilização, em Brasília, contra inicia-
tivas que prejudiquem a Instituição.

Assim, unidos e atuantes, de 
forma combativa, fortalecemos ainda 
mais o Ministério Público – e, conse-
quentemente, a sociedade brasileira.

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação 

 Paulista do Ministério Público



3APMP EM AÇÃO - Julho 2017

Poder Judiciário manda pagar diárias 
 integrais aos associados da APMP

Ação ajuizada pela diretoria da entidade de classe obtém vitória histórica em benefício dos colegas

A APMP obteve uma vitória ju-
dicial histórica em benefício 
de seus associados. Ação ajui-

zada pela diretoria da entidade de 
classe contra o Estado de São Pau-
lo conquistou resultado positivo, 
na data de 26/05, com a determi-
nação do juiz Josué Vilela Pimentel 
para que os associados da APMP 
recebam diárias integrais quando 
em exercício ou diligência fora de 
sua comarca, sede ou circunscrição, 
mas no local de suas residências.

Diz a sentença: “Devem ser 
afastadas as limitações ao pagamen-
to das diárias, bem como a alteração 

de sua base de cálculo, estabelecidas 
pelo ato normativo em debate, por 
criar restrições não previstas na Lei 
Orgânica do Ministério Público de 
São Paulo. Portanto, as diárias devi-
das aos associados da autora [da ação 
coletiva, a APMP] antes de 2014, en-
quanto vigiam as limitações, hão de 
ser pagas. Com relação às diferenças 
das diárias pagas com limitação, se-
rão corrigidas monetariamente a con-
tar da data do pagamento a menor”.

Ainda em sua decisão, o juiz 
Josué Vilela Pimentel ressalta que a 
determinação é válida apenas para 
os associados à APMP: “Finalmen-

te, a presente decisão só pode be-
neficiar os membros da Associação 
que já o eram no momento da pro-
positura da ação (ou da emenda à 
inicial). Diante do exposto, JULGO 
PROCEDENTE a ação, CONDENAN-
DO a requerida [a Fazenda Públi-
ca do Estado de São Paulo], respei-
tada a prescrição quinquenal, ao 
pagamento das diárias devidas aos 
membros do Ministério Público de 
São Paulo associados da requeren-
te […] que foram designados para 
exercício ou diligência fora de suas 
comarcas, sedes ou circunscrições, 
mas no local de suas residências”.

Redução de zonas eleitorais é questionada no STF
A Associação Na-

cional dos Membros do 
Ministério Público (Co-
namp) ingressou em 
26/06, junto ao Supremo 
Tribunal Federal (SFT), 
pedindo a suspensão 
das Resoluções 23.512 
e 23.522, além da Por-
taria 207, do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) – 
todos referentes ao re-
zoneamento que prevê 
redução de zonas eleito-
rais no país. O posicio-
namento institucional 
contra tais normativas foi enfa-
tizado em diversos contatos rea-
lizados pelo presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro, com a 
presidente da Conamp, Norma 
Angélica Reis Cardoso Cavalcanti.

Diz trecho do requerimen-
to encaminhado ao STF: “Além 
de configurar nítido retrocesso, 
há clara ilegalidade e inobser-

vância de preceitos fundamentais 
pelos mencionados atos. Primeira-
mente, constata-se que a redução 
de zonas eleitorais em todo o país 
trará graves prejuízos à jurisdição 
eleitoral, afetando, principalmen-
te, o eleitor. (...) Além disso, a re-
dução de zonas eleitorais afeta o 
trabalho da Magistratura e do Mi-
nistério Público, enfraquecendo a 

fiscalização do proces-
so eleitoral”.

O texto prosse-
gue: “Os atos questiona-
dos, ao extinguir zonas 
eleitorais sob o argu-
mento de economia 
financeira, certamente 
causarão enormes pre-
juízos ao processo elei-
toral, por dificultar a 
fiscalização de fraudes 
e corrupção, pois é in-
contestável que haverá 
redução de juízes e de 
membros do Ministério 

Público, na mesma proporção das 
zonas extintas. Essa medida im-
põe verdadeiro retrocesso a tudo 
que se espera hoje da Justiça, má-
xime celeridade e eficiência. Por-
tanto, fica evidente que os atos 
normativos em questão extrapo-
lam os limites legais e constitucio-
nais e sugerem descumprimento 
de preceito fundamental”.

Presidentes da Conamp, Norma Cavalcanti, e da APMP, José Oswaldo Molineiro 
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Diretor da APMP é ouvido na CPIPrev do Senado sobre reforma da Previdência
Representando a Conamp e a Frentas, Paulo Penteado ressaltou pontos que contrapõem a versão do governo de déficit e apontou incoerências de números

O 1º secretário da APMP, Pau-
lo Penteado Teixeira Junior, 
representando a Associação 

Nacional dos Membros do Ministé-
rio Público (Conamp) e a Frente As-
sociativa da Magistratura e do Minis-
tério Público (Frentas), foi ouvido no 
dia 05/06 sobre a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 287/2016 du-
rante audiência pública realizada pela 
recém-criada Comissão Parlamen-
tar de Inquérito da Reforma da Previ-
dência (CPIPrev) do Senado Federal, a 
convite do presidente do colegiado, o 
senador Paulo Paim (PT/RS). O presi-
dente da APMP, José Oswaldo Moli-
neiro, que estava em Brasília conver-
sando com parlamentares sobre proje-
tos de interesse do Ministério Público 
[leia notícia na página 6], acompanhou 
a apresentação no Senado. Também 
estavam presentes o secretário-geral 
da Conamp, Elísio Teixeira Neto, e o 
procurador de Justiça Saad Mazloum, 
de São Paulo (associado à APMP).

A CPIPrev foi criada com o ob-
jetivo de investigar a situação finan-
ceira da Previdência Social antes de 
a PEC 287/16, que versa sobre a re-
forma pretendida pelo governo fe-
deral, ser enviada para a apreciação 
dos parlamentares daquela Casa Le-
gislativa. A comissão busca apurar 
as dívidas de grandes empresas com 
a Previdência, a sonegação e a con-
cessão de anistias, desonerações e 
desvinculações tributárias, que te-
riam provocado o desabastecimento 
do caixa do setor nos últimos anos.

Durante sua exposição, Paulo 
Penteado apresentou aos senadores 
dados concretos que contradizem as 
justificativas do governo federal de 
que a reforma se faz necessária devi-
do ao déficit crescente ligado à Pre-
vidência Social. O diretor da APMP 
apresentou números retirados do Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
que apontam para uma queda per-
centual do déficit da previdência do 
Setor Público em relação ao Produto 

Interno Bruto (PIB) do país nos próxi-
mos 43 anos. Isso tanto para a União, 
quanto para os Estados da federação. 

Também com base em dados 
divulgados oficialmente pelo governo 
federal, Penteado demonstrou ainda 
uma “incoerência grave e matemati-
camente impossível”, segundo ele, em 
relação aos dados apresentados no Re-
latório Resumido de Execuções Orça-
mentárias (RREO) de 2016 em relação 
ao Regime Próprio de Previdência e o 
Regime Geral de Previdência. “Temos 
dois diferentes valores de PIB para a 
projeção de déficit do RPPS e do RGPS. 
Duas projeções feitas pelo mesmo go-
verno para o mesmo país. Pode se tra-
tar até mesmo de disparidade de análi-
se, de métodos diferentes para analisar, 
mas o fato é que trabalham com dois 
PIBs diferentes e essa questão preci-
sa ser exposta para o país”, apontou.

E ressaltou ainda: “Talvez haja 
uma superestimação do déficit e essa 
CPI é o órgão com possibilidade de apu-
rar todos esses fatos”. O 1º secretário 
da APMP demonstrou ainda aos parla-
mentares os pontos nocivos do texto 
da PEC 287, tal qual se apresenta, para 
toda a sociedade civil e também para 
o funcionalismo público. Diante dis-
so, defendeu e explicou que o teto do 

valor das aposentadorias do RPPS são 
absolutamente proporcionais ao arre-
cadado mensalmente de cada funcio-
nário público, valor muito superior ao 
descontado para a mesma finalidade 
de um trabalhador vinculado ao RGPS. 
“Existe uma equação linear entre a con-
tribuição do RGPS e a do setor públi-
co, com ainda um adendo: o aposen-
tado do RPPS continua a pagar a con-
tribuição previdenciária mesmo após 
a obtenção do benefício, o que não 
acontece no Regime Geral”, ressaltou.

RESSARCIMENTO – Penteado 
ainda relembrou um Projeto de Lei de 
1999 (PL 1968/99), de autoria do pre-
sidente da CPIPrev, Paulo Paim, quan-
do este ainda ocupava uma cadeira na 
Câmara dos Deputados. O projeto, hoje 
arquivado, previa o ressarcimento de 
R$ 400 bilhões, que foram retirados 
dos caixas da Previdência, entre as dé-
cadas de 1980 e de 1990, como custeio 
para o desenvolvimento e para obras 
de infraestrutura no país. “Atualizados 
pela taxa Selic para os dias de hoje, isso 
significaria R$ 3,8 trilhões, sem contar 
os US$ 52 bilhões utilizados na cons-
trução de Brasília nos anos 50 e 60”.

O diretor da APMP prosseguiu, 
demonstrando que o déficit da Pre-
vidência não provém das regras de 

O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, e, à direita, o procurador Saad Mazloum, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o secretário-geral da Conamp, Elísio Teixeira
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Diretor da APMP é ouvido na CPIPrev do Senado sobre reforma da Previdência
Representando a Conamp e a Frentas, Paulo Penteado ressaltou pontos que contrapõem a versão do governo de déficit e apontou incoerências de números

aposentação. “Se somarmos estes 
desvios, mais o superávit apontado 

O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, e, à direita, o procurador Saad Mazloum, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o secretário-geral da Conamp, Elísio Teixeira

Paulo Penteado participa de reunião sobre reformas e subsídios
O 1º secretário da APMP, Pau-

lo Penteado, representando a Co-
namp como assessor, ao lado do 
secretário-geral da entidade, Elí-
sio Teixeira Neto, e de seu tesourei-
ro, Marcelo Oliveira, participou em 
14/06 de reunião da Frentas que 
tratou das reformas previdenciária 
e trabalhista, bem como de estra-
tégias de atuação institucional pela 
aprovação da recomposição infla-
cionária dos subsídios. Nesta reu-
nião, sob a coordenação da Asso-
ciação Nacional dos Juízes Federais 
(Ajufe), os dirigentes associativos 
firmaram o entendimento de que o 
cenário político que o país vive não 
é compatível com a magnitude das 
reformas pretendidas pelo governo.

O encontro contou com a pre-
sença de representantes de todas 
as entidades que fazem parte da 
Frentas. Além dos integrantes da Co-
namp, estiveram representadas a As-

sociação Nacio-
nal dos Magis-
trados da Justi-
ça do Trabalho 
(Anamatra), As-
sociação Nacio-
nal dos Procura-
dores do Traba-
lho (ANPT), As-
sociação dos 
Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), 
Associação Na-
cional dos Pro-
curadores da República (ANPR), As-
sociação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), Associação Nacional do Minis-
tério Público Militar (ANMPM), Asso-
ciação do Ministério Público do Dis-
trito Federal e Territórios (AMPDFT) e 
Associação dos Magistrados do Distri-
to Federal e Territórios (Amagis-DF).

Pouco antes da reunião em 
Brasília, no dia 10/06, Paulo Pen-

teado, como dirigente da APMP, 
havia feito exposição sobre a 
reforma da Previdência duran-
te o XIII Encontro de Aposen-
tados e Pensionistas do Mi-
nistério Público de São Paulo 
(MPSP), realizado pela entida-
de de classe paulista no mu-
nicípio de Campos do Jordão 
[leia notícia nas páginas 16 e 17].

O diretor da APMP (à esquerda), ao lado de Marcelo Oliveira, na reunião da Frentas

pela Associação Nacional dos Audito-
res Fiscais da Receita Federal do Bra-
sil (Anfip) e a Desvinculação das Re-
ceitas da União (DRU), o valor é duas 
vezes maior que o orçamento para a 
União para 2017. O Governo estima 
que com essa PEC irá economizar R$ 
740 bilhões em 10 anos. O superávit 
do RPPS, de 2000 a 2015, somado à 
DRU do mesmo período e aos desvios 
realizados nos anos 70 e 80, atualiza-
dos pela taxa Selic, já teriam rendido 
10 vezes isso. Se o PL do senador Paim 
tivesse sido convertido em Lei , não 
estaríamos aqui discutindo Previdên-
cia hoje. Chega-se a conclusão de que 
não é a Previdência que deve ao Bra-
sil. É o Brasil que deve à Previdência”.

Por fim, Paulo Penteado, que 
atualmente é considerado um dos 
maiores especialistas sobre o as-

sunto e já foi ouvido também, em 
março último, pela Comissão Espe-
cial da Reforma da Previdência, e em 
maio pela Comissão Especial de Se-
gurança e Combate ao Crime Orga-
nizado da Câmara dos Deputados, 
afirmou: “É com grande preocupa-
ção que a sociedade enxerga essa 
reforma, mas temos a plena certe-
za que o Senado Federal trará uma 
grande colaboração para a história 
que será escrita no nosso Brasil.”

A PEC 287 tramita na Câma-
ra dos Deputados e já foi aprova-
da pela Comissão Especial da Re-
forma da Previdência, criada espe-
cialmente para dar parecer sobre 
o assunto, e aguarda ser pautada 
para seguir ao Plenário, onde deve-
rá ser votada em dois turnos. A PEC, 
então, seguirá ao Senado Federal.
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APMP NA IMPRENSA

JORNAL DEBATE VALIDADE 
DA DELAÇÃO PREMIADA

Em sua edição de 04/06, o 
jornal O Estado de S.Paulo publi-
cou como debate a seguinte ques-
tão: “Pode a delação fazer o cri-
me compensar?” Com a opinião 
de que “não” (a delação não faz o 
crime compensar), o procurador 
de Justiça Marcio Sérgio Christi-
no, 1º vice-presidente da APMP e 
membro do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP), ponde-
rou: “O que compensa nesse caso 
de delações premiadas são as in-
formações e as provas que per-
mitem à Justiça elucidar crimes”.

DIRETORA PUBLICA ARTIGO 
NO PORTAL CONJUR

O portal Consultor Jurídi-
co (Conjur) publicou no dia 06/06 
artigo escrito pela promotora de 
Justiça Fabiana Dal’Mas Rocha 
Paes, que é integrante do Grupo 
de Atuação Especial de Enfrenta-
mento à Violência Doméstica (Ge-
vid – Núcleo Santana), suplente do 
Conselho Fiscal da APMP e uma 
das diretoras da APMP Mulher. 
Intitulado “A participação política 
das mulheres e a desigualdade de 
gênero”, o texto critica a predo-
minância masculina na composi-
ção de órgãos públicos e privados.

RÁDIO CBN ENTREVISTA 
PROMOTORA AO VIVO

Maria Gabriela Prado Man-
sur, uma das diretoras da APMP Mu-
lher, participou em 30/05 do pro-
grama “CBN Noite Total”, ao vivo, 
com a jornalista e âncora do pro-
grama, Tânia Morales. A promo-
tora de Justiça, que atua no Gru-
po de Enfrentamento à Violência 
Doméstica (Gevid), explicou como 
funciona o projeto “Tempo de Des-
pertar”, que visa à reflexão, res-
ponsabilização e ressocialização 
do autor de violência doméstica, 
criado em 2015 e implantado no 
Fórum Regional da Penha em 2017.

APMP inaugura retrato de 
Felipe Locke Cavalcanti

Solenidade foi prestigiada por dezenas de colegas e autoridades

Em solenidade realizada no dia 
28/06, a APMP inaugurou em 
sua Galeria de Ex-Presiden-

tes o retrato do procurador de Jus-
tiça Felipe Locke Cavalcanti, que foi 
eleito pela classe por duas vezes e 
comandou a entidade de classe nos 
biênios 2013-2014 e 2015-2016. A 
homenagem, que ocorreu na Sede 
Executiva, foi conduzida pelo presi-
dente da APMP, José Oswaldo Mo-
lineiro, e pela diretora do Departa-
mento de Aposentados e uma das 
assessoras de Assuntos Institucio-
nais e Parlamentares, Cyrdêmia da 
Gama Botto, que entregou uma pla-
ca a Felipe Locke e um buquê de flo-
res para sua esposa, Renata Guardia.

A solenidade foi prestigiada 
pelo procurador-geral de Justiça, 
Gianpaolo Poggio Smanio, o presi-
dente do Tribunal de Justiça Militar, 
Silvio Hiroshi Oyama, o ex-presiden-
te da APMP João Guimarães Lopes, 
o ouvidor do Ministério Público de 
São Paulo, Roberto Fleury de Souza 
Bertagni, o subprocurador de Justi-
ça de Políticas Administrativas e Ins-
titucionais, José Antonio Franco da 
Silva, o diretor do Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcional/Escola 
Superior do Ministério Público, An-
tonio Carlos da Ponte, o secretário 
do Conselho Superior do Ministério 
Público, Tiago Cintra Zarif, os pro-
curadores do Ministério Público de 

Descerramento: presidente José Oswaldo Molineiro, Felipe Locke Cavalcanti e sua esposa, Renata Guardia

Contas de São Paulo Celso Matuck 
Feres Júnior e Thiago Pinheiro Lima, 
e os ex-procuradores-gerais de Justi-
ça Luiz Antonio Guimarães Marrey e 
Rodrigo César Rebello Pinho.

Também representaram a 
APMP na cerimônia o 2º vice-presi-
dente, Gabriel Bittencourt Perez, o 
1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, 
o 2º secretário, Tiago de Toledo Ro-
drigues, a diretora de Patrimônio, Fa-
biola Moran Faloppa, o coordenador 
da Assessoria Especial da Presidên-
cia, Pedro de Jesus Juliotti, o conse-
lheiro fiscal e coordenador-geral dos 
Grupos de Estudos, Pedro Eduardo de 
Camargo Elias, o conselheiro fiscal e 
um dos diretores do Departamen-
to de Prerrogativas Financeiras, Da-
niel Leme de Arruda, o secretário da 
Ceal, Arthur Migliari Junior, um dos 
diretores de Segurança e presidente 
da Comissão Processante Permanen-
te do MPSP, Gabriel César Zacaria de 
Inellas, um dos diretores de Benefí-
cios do Fundo de Emergência, Edson 
Alves Costa, uma das diretoras do De-
partamento Cultural, Beatriz Helena 
Ramos do Amaral, dois dos diretores 
do Departamento de Aposentados, 
José Benedito Tarifa e Orestes Blasi 
Júnior, uma das diretoras de Convê-
nios e Eventos, Celeste Leite dos San-
tos, e um dos assessores de Assuntos 
Institucionais e Legislativos, Francis-
co Antonio Gnipper Cirillo.
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Em Brasília, presidente da APMP aborda 
PEC 287 e PL 7596 com parlamentares

Dirigente ressalta os pontos nocivos da reforma da Previdência e Lei de Abuso de Autoridade 

Diante da possibilidade de dis-
cussão e votação em Plenário 
da PEC 287/16, que versa so-

bre a Reforma da Previdência, e do PL 
7596/17 (antigo PLS 280/16 do Sena-
do Federal), que dá novo texto à Lei 
de Abuso de Autoridade, o presiden-
te da APMP, José Oswaldo Molineiro, 
esteve em Brasília realizando trabalho 
de conscientização dos parlamenta-
res, principalmente acerca dos pon-
tos mais nocivos das duas propostas 
para os membros do Ministério Pú-
blico e para a sociedade civil. A Re-
forma da Previdência já foi aprovada 
pela Comissão Especial, criada espe-
cialmente para dar parecer à maté-
ria, e está pronta para ser pautada no 
Plenário, para ser votada em dois tur-
nos. O projeto de Abuso de Autorida-
de foi aprovado pelo Senado Federal 
(em 26/04) e encaminhado à Câma-
ra, onde passará por comissões para, 
em seguida, ser pautado em Plenário. 
Nos dois casos, ainda cabem emendas 
que alterem o texto e que precisam 
ser apresentadas por parlamentares 
daquela Casa Legislativa.

O deputado Antonio Goulart 
(PSD/SP) foi um dos parlamentares 
com quem o presidente da APMP se 
reuniu, notadamente para discutir a 
Reforma da Previdência. Ele visitou a 
diretoria da entidade de classe duran-
te o Encontro dos Aposentados e Pen-

José Oswaldo Molineiro com o deputado Antonio Goulart, que participou de evento em Campos do Jordão

sionistas, em Campos do Jordão [leia 
notícia nas páginas 16 e 17]. Também 
foram contatados os deputados Ed-
son Moreira (PR/MG), que represen-
ta a Polícia Civil, e o Capitão Augusto 
(PR/SP), membro licenciado da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo e que 
hoje preside a Comissão de Seguran-
ça e Combate ao Crime Organizado. 
Ambos são membros de uma bancada 
composta apenas por representantes 
das forças de segurança de todo o país.

Além de debater sobre a Re-
forma da Previdência, José Oswaldo 
Molineiro levou aos parlamentares 
as preocupações com o novo texto 
sobre a Lei de Abuso de Autoridade, 
que apesar de já ter sido modificado a 
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partir de uma verdadeira força-tarefa 
realizada no Senado, ainda conta com 
itens nocivos que trazem grave risco 
às instituições e, consequentemente, 
à segurança da sociedade civil, como 
é o caso da persecução penal. Na ver-
são encaminhada à Câmara, foram 
constatados progressos em relação 
ao texto inicial de autoria do Senador 
Renan Calheiros em pelo menos três 
importantes aspectos: afastamento 
do crime de hermenêutica; adoção 
da ação penal pública incondiciona-
da; e supressão do chamado crime de 
“abuso de autoridade por omissão”.

A diretoria da APMP continua 
mobilizada, em Brasília, em defesa da 
Instituição e da sociedade brasileira.

Em Brasília, o presidente da APMP conversa com o deputado Edson Moreira O dirigente e o deputado federal Capitão Augusto, no Congresso Nacional



Relatório da Corregedoria do CNMP repercute no Conselho Superior
Conselheiro Paulo Sérgio Puerta dos Santos registra seu ‘inconformismo’ com determinações resultantes da correição realizada no Estado de São Paulo

O relatório da correição fei-
ta pela Corregedoria-Ge-
ral do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP) re-
percutiu na reunião de 30/05 do 
Conselho Superior do Ministério 
Público (CSMP). O conselheiro Pau-
lo Sérgio Puerta dos Santos regis-
trou seu “inconformismo” com as 
propostas constantes do relatório, 
crítica que teve o apoio dos conse-
lheiros José Correia de Arruda Neto 
(que, na ocasião, exercia a função 
de procurador-geral de Justiça em 
exercício), Luís Paulo Sirvinskas e 
Marcio Sérgio Christino – ambos 
dirigentes da APMP, nas funções, 
respectivamente, de um dos dire-
tores do Departamento de Gestão 
Ambiental e de 1º vice-presidente.

“Quero deixar registrado meu 
inconformismo com as propostas 
constantes do relatório da correi-
ção realizada pela Corregedoria-

Reunião do Conselho Superior do Ministério Público: a partir da esquerda, Luís Paulo Sirvinskas, Marcio Sérgio Christino, Paulo Sérgio Puerta dos 
Santos, José Correia de Arruda Neto, vice-corregedora Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner, PGJ Gianpaolo Poggio Smanio, secretário  Tiago 
Cintra Zarif, Mônica de Barros Marcondes Desinano, Liliana Mercadante Mortari, Vidal Serrano Nunes Junior e Luiz Antonio de Oliveira Nusdeo 

-Geral do CNMP. (...) Pen-
so, com a devida vênia de 
entendimento em senti-
do oposto, não escondem 
se tratar de ‘determina-
ções’ e merecem, a meu 
modesto juízo, ser anali-
sadas com cautela e até 
mesmo questionadas judi-
cialmente”, afirmou Paulo 
Sérgio Puerta dos Santos.

“A primeira delas se 
refere a determinação para 
que os autos do proces-
sos que estão em todas 
as Procuradorias de Justi-
ça sejam distribuídos ime-
diata e diariamente. Ora, 
não há viabilidade de se 
proceder conforme a ‘re-
comendação’, pois há ele-
vado acervo nas Procuradorias de 
Justiça aguardando distribuição, 
e é impossível fisicamente que o 

Determinação da correição nacional causa preocupação na segunda instância
Em outra reunião do CSMP, 

no dia 20/06, o conselheiro Paulo 
Sérgio Puerta dos Santos voltou a 
abordar o relatório da correição 
feita pela Corregedoria-Geral do 
CNMP. Desta vez, para externar a 
preocupação dos colegas da se-
gunda instância com  a determina-
ção de que procuradores de Jus-
tiça participem das sessões de to-
dos os órgãos do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJSP). Segundo 
ele, a questão tem trazido preo-
cupação aos membros da segun-
da instância, que apontam invia-
bilidade de cumprimento da reco-
mendação. Na ocasião, o procura-

serviço seja executado de imedia-
to com a estrutura ora existente”, 
ponderou o conselheiro do CSMP.
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dor-geral de Justiça, Gianpaolo Pog-
gio Smanio, que preside o CSMP, e a 
vice-corregedora do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP), 
Tereza Cristina Maldonado Katur-
chi Exner, comentaram o assunto.

“Venho trazer à Vossa Exce-
lência uma reivindicação dos colegas 
da segunda instância em relação a 
um dos itens do relatório da correi-
ção nacional. Há uma determinação, 
no item 6.5, para que haja frequên-
cia de procuradores às sessões de 
julgamento do Tribunal de Justiça, 
elaborando escala para participação 
de todos os procuradores de Justiça. 
E há uma citação nesse item do ex-

posto no arigo 44, inciso V, da nossa 
Lei Orgânica. Nós já temos uma par-
ticipação dos colegas junto às ses-
sões do Tribunal e acho que essa é 
uma decisão que tem que partir da 
nossa Instituição. E nossa lei não diz 
isso, que a participação tem que ser 
de todos os procuradores”, apon-
tou Paulo Sérgio Puerta dos Santos.

E complementou: “Então, 
a respeito disso, gostaria de fa-
zer esse encaminhamento dessa 
preocupação dos colegas. Muitos 
não têm essa possibilidade de es-
tar participando dessas sessões 
e eu não vejo como a gente pos-
sa atender a recomendação sem 
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Relatório da Corregedoria do CNMP repercute no Conselho Superior
Conselheiro Paulo Sérgio Puerta dos Santos registra seu ‘inconformismo’ com determinações resultantes da correição realizada no Estado de São Paulo

Reunião do Conselho Superior do Ministério Público: a partir da esquerda, Luís Paulo Sirvinskas, Marcio Sérgio Christino, Paulo Sérgio Puerta dos 
Santos, José Correia de Arruda Neto, vice-corregedora Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner, PGJ Gianpaolo Poggio Smanio, secretário  Tiago 
Cintra Zarif, Mônica de Barros Marcondes Desinano, Liliana Mercadante Mortari, Vidal Serrano Nunes Junior e Luiz Antonio de Oliveira Nusdeo 

Determinação da correição nacional causa preocupação na segunda instância

E prosseguiu, em sua mani-
festação: “É importante que se ex-
plicite ao CNMP que os procurado-

res de Justiça de São Paulo 
não possuem funcionários 
e/ou servidores em seus 
gabinetes (...) e seria im-
possível dar conta da de-
manda simplesmente dis-
tribuindo os processos”.

Paulo Sérgio Puer-
ta dos Santos questionou 
ainda a determinação do 
relatório da Corregedoria 
Nacional para que sejam 
feitos estudos para a “fu-
são” das Procuradorias: 
“Além de cuidar de tema 
de competência exclusiva 
dos Ministérios Públicos 
dos Estados da Federação, 
contraria o que se espera 
da atuação especializada 
e mais eficaz da Institui-

ção (...) e, ao nosso entendimen-
to, deve ser prontamente enfren-
tada e repelida”.

NECESSIDADE DE EQUIPAR - Em segui-
da, após manifestações de apoio de José 
Correia de Arruda Neto e Luís Paulo Sir-
visnkas à manifestação de Paulo Sérgio 
Puerta dos Santos, o conselheiro Mar-
cio Sérgio Christino, que é o 1º vice-pre-
sidente da APMP, observou: “Gostaria 
de louvar a iniciativa do colega Paulo 
Puerta e de acrescentar que nós vive-
mos um momento muito difícil, onde 
se vê muito a necessidade de equipar 
o Ministério Público de modo que pos-
sa exercer suas funções institucionais”.

O conselheiro concluiu: “O Mi-
nistério Público do Estado de São Pau-
lo tem avançado, tem criado uma de-
manda social e precisa se equipar para 
enfrentá-la – tanto a primeira quanto a 
segunda instância. E mais agudamente 
a segunda instância, em razão dessas 
medidas urgentes que se fazem imple-
mentar. É outro fator a ser explorado 
a necessidade de propiciar condições 
materiais de trabalho”.

que a gente possa ao menos discu-
tir com os colegas”, acrescentou.

O PGJ Gianpaolo Smanio co-
mentou: “Esse é um assunto que 
está sendo discutido e nós esta-
mos equalizando junto às Procu-
radorias. A recomendação é que 
se faça uma escala, que está sen-
do feita. Já estivemos em todas as 
Procuradorias, algumas já adotam 
escala, outras têm um sistema pró-
prio, outras estão criando um sis-
tema próprio. Parece que a ideia 
vai ser criar um sistema de colo-
cação dos procuradores, para divi-
dir entre eles os trabalhos, de for-
ma que essa divisão vai ser efeti-

vada dentro dos nossos critérios”.
Por sua vez, a vice-corregedo-

ra Tereza Exner observou: “[Nós, da 
Corregedoria] Encaminhamos aos se-
cretários das Procuradorias, pedin-
do que fosse repassado para todos 
os integrantes de cada uma delas, 
uma proposta encaminhada pelo 
corregedor nacional de atuação do 
Ministério Público em segunda ins-
tância. Talvez isso seja interessante 
até para complementar qual seria a 
estratégia mais adequada para ser 
adotada, a fim de que as operações 
que sejam necessárias sejam efetu-
adas, mas também de acordo com o 
que está disciplinado também nes-

sa proposta. É uma proposta que 
visa muito a estruturação, a espe-
cialização, o contato mais próximo 
entre primeira e segunda instân-
cia. Em reuniões da Procuradoria 
Criminal, coloquei e reiterei que 
se estabelecesse uma segunda si-
tuação, mostrando até à Correge-
doria Nacional que a forma como 
[está sendo] sugerida no relató-
rio [da correição], recomenda-
da, talvez não seja a melhor for-
ma de atender o interesse públi-
co. Isso tudo pode ser demons-
trado com razoabilidade, dando 
encaminhamento mas tirando 
tudo aquilo que sejam excessos”.
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Diretoras da APMP solicitam  representante 
feminina em banca de concurso do MPSP
Ofício foi entregue ao secretário do CSMP, Tiago Zarif, que o apresentou em reunião do colegiado

Em 19/06, diretoras da APMP 
entregaram ao secretário do 
Conselho Superior do Ministé-

rio Público (CSMP), Tiago Cintra Za-
rif, um ofício com requerimento para 
que, na composição da banca exami-
nadora do 92º Concurso de Ingresso 
na carreira da Instituição, seja obser-
vada a participação equilibrada de 
mulheres da classe. O documento foi 
apresentado na reunião do colegia-
do realizado no dia seguinte, 20/06. 
A entrega na secretaria do CSMP foi 
feita pelas diretoras Fabiana Dal’Mas 
Rocha Paes e Maria Gabriela Prado 
Manssur, da APMP Mulher, e Celes-
te Leite dos Santos, uma das direto-
ras do Departamento de Convênios e 
Eventos da entidade de classe. A APMP 
Mulher tem ainda, como diretoras, as 
promotoras de Justiça Daniela Hashi-
moto e Fabíola Sucasas Negrão Covas.

“Foi trazido à secretaria do Con-
selho, por uma comissão formada pe-
las promotoras que atuam na diretoria 
da Mulher da APMP, um documento 
com 21 considerandos”, comunicou 
Tiago Zarif durante a reunião do CSMP, 
dirigindo-se ao procurador-geral de 
Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio. “O 
ofício vem requerer que, ‘na compo-
sição da banca examinadora do 92º 
Concurso de Ingresso na carreira de 
promotor e de promotora de Justiça 
do Estado de São Paulo, seja observa-
da a participação equilibrada de mu-
lheres da classe, procuradoras de Jus-
tiça, a fim de evitar um papel estereo-
tipado do Ministério Público na apro-
vação de seu quadro de membros e 
a impressão de uma desigualdade de 
gênero institucional’”, acrescentou.

O secretário do CSMP prosse-
guiu: “Eu, ao receber, me manifestei, 
em nome pessoal (obviamente, eu não 
podia me manifestar pelo Conselho), 
que como requerimento não é possível 

As diretoras da APMP Maria Gabriela Prado Manssur, Fabiana Dal'Mas Rocha Paes e Celeste Leite dos 
Santos entregando o requerimento ao secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Tiago Zarif

nós estabelecermos uma obrigação de 
ter uma mulher em banca. Entendo que 
não há essa possibilidade. Mas que eu 
defendia sempre a possibilidade de 
ter uma mulher na banca e me com-
prometi a trazer a Vossas Excelências 
esse pedido, porque já está na hora 
de pensarmos em banca. Quando as 
inscrições se encerrarem teremos que 
escolher essa banca. Falei que ia apre-
sentar [o requerimento] defendendo 
a ideia de que tenha uma represen-
tante mulher na banca, não obrigato-
riamente, mas sempre que possível”.

O PGJ Gianpaolo Smanio co-
mentou: “Recebemos o ofício, fica 
para análise de todos os senhores 
conselheiros no momento em que fo-
rem deliberar sobre a banca. Vamos 
ver se marcamos em breve uma con-

versa para que possamos discorrer 
um pouco sobre a formatação da ban-
ca. Ainda está em período de inscri-
ção, então a gente vai ter que aguar-
dar o término, dia 11 de julho. É bom 
que a gente já possa ir conversando. 
De toda maneira, está recebido o plei-
to, que vai ser analisado com todo o 
respeito por esse egrégio Conselho”.

COTA RACIAL – A novida-
de para o 92º Concurso de Ingres-
so na carreira do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo (MPSP) 
será a reserva de 5% dos cargos par 
a pessoas portadoras de deficiên-
cia e de 20% para candidatos ne-
gros e pardos. A instituição dessas 
reservas foi aprovada pelo Órgão 
Especial do Colégio de Procurado-
res em reunião no último dia 17/05.
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Fabiana Dal'Mas Rocha Paes, diretora da APMP Mulher (à esquerda), e o presidente da entidade de classe, José Oswaldo Molineiro, presentes na mesa do debate

Ministério Público de São Paulo  promove 
debate sobre a questão do aborto

Evento foi organizado pelo CAOCrim e pelo CAOCível, com apoio do APMP, no auditório do CSMP

O Ministério Público do Esta-
do de São Paulo (MPSP), por 
meio do Centro de Apoio Cri-

minal (CAOCrim) e do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Jus-
tiça Cíveis e de Tutela Coletiva (CAO-
Cível), e com o apoio da APMP, rea-
lizou no dia 29/05 o evento “Direto 
ao Ponto”, com o tema “Interrupção 
da Gravidez à Luz da Jurisprudên-
cia”, no auditório do Conselho Su-
perior do Ministério Público (CSMP).

A mesa de abertura foi com-
posta pelo presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, ladeado pelo sub-
procurador-geral de Justiça de Políticas 
Criminais e Institucionais, Mário Luiz 
Sarrubbo, e pelo coordenador do CAO-
Cível, José Roberto Rochel de Oliveira.

Compuseram a mesa de de-
bates, também, os procuradores de 
Justiça Ronaldo Porto Macedo Júnior 
e Martha de Toledo Machado (inte-
grante do Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores), os promotores de 
Justiça Levi Emanuel Magno, coorde-
nador do CAOCrim, Fabiana Dal´Mas 
Rocha Paes, uma das diretoras da 
APMP Mulher e integrante do Grupo 
de Atuação Especial de Enfrentamento 
à Violência Doméstica, Núcleo Central 
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(Gevid), a advogada Ana Lúcia Keune-
cke, a diretora executiva da Organiza-
ção Não-Governamental (ONG) “Mu-
lher sem Violência”, o médico Jeffer-
son Drezet, coordenador do ambula-
tório de violência sexual e de aborto 
legal do Hospital Pérola Byington, e 
a professora Jana-
ína Conceição Pas-
coal, da Faculdade 
de Direito do Largo 
do São Francisco.

Também es-
tiveram presentes 
os procuradores de 
Justiça Luiz Antonio 
de Oliveira Nusdeo e 
Liliana Mercadante 
Mortari, membros 
do CSMP, os pro-
motores de Justiça 
Fernanda Narezi Pi-
mentel Rosa, asses-
sora do CAOCrim, 
Roberto de Campos 
Andrade, secretário 
executivo do CAO-
Cível, Fabiola Suca-
sas Negrão Covas, 
também diretora da 
APMP Mulher e as-

sessora do CAOCível, José Roberto Fu-
mach, assessor do CAOCrim, Celeste 
Leite dos Santos, uma das diretoras do 
Departamento de Convênios e Even-
tos da APMP e integrante do Conse-
lho de Estudos e Políticas Institucionais 
(Conepi), e Debora Moretti Fumach.

POSSE SOLENE – A promotora de Justiça Fabiana 
Dal´Mas Rocha Paes, uma das diretoras da APMP 
Mulher, tomou posse em 21/02 como vice-presiden-
te de Associação Brasileira de Mulheres nas Carrei-
ras Jurídicas (ABMCJ), ao lado da Presidente Alice 
Bianchini, representando São Paulo. A organização, 
com sede internacional na Espanha e sede nacional 
em São Paulo, foi criada em 1985 e está presente 
em 25 estados da federação brasileira. Fazem par-
te de seus quadros magistradas, procuradoras, pro-
motoras de Justiça, professoras universitárias, dele-
gadas de polícia e, em sua maior parte, advogadas.
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Na Alesp, diretoras da APMP participam do evento ‘Virada Feminina’
Iniciativa foi da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, em conjunto com a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil (Libra)

Quatro diretoras da APMP par-
ticiparam, no dia 28/05, da 
“Virada Feminina”, na As-

sembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp), evento realizado 
pela Secretaria da Justiça e Defesa 
da Cidadania do Estado, por meio 
de sua coordenadoria de Políticas 
Públicas para as Mulheres, em con-
junto com a Liga das Mulheres Elei-
toras do Brasil (Libra). O Grupo de 
Trabalho “Combate à Violência Con-
tra a Mulher” reuniu as promotoras 
de Justiça Celeste Leite dos Santos, 
uma das diretoras do Departamen-
to de Eventos e Convênios na APMP 
(e integrante do Conselho de Estu-
dos e Políticas Institucionais/Cone-
pi), Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Fa-
bíola Sucasas Negrão Covas e Ma-
ria Gabriela Prado Manssur, dire-
toras do Departamento APMP Mu-
lher. Também participou deste Gru-
po de Trabalho a promotora de Jus-
tiça Silvia Chakian de Toledo Santos.

Ao todo, foram 12 horas con-
secutivas de atividades e atendimen-
tos às mulheres, incluindo ciclos de 
palestras e oficinas em torno de seis 
eixos principais: inserção da mulher 
na política, empreendedorismo fe-
minino, justiça e cidadania, susten-
tabilidade, violência e saúde. A co-
ordenação geral foi de Maria Lívia 
Suplicy, presidente nacional da Li-

A partir da esquerda, Fabíola Sucasas Negrão Covas, advogada Alice Bianchini, Celeste Leite dos Santos e Fabiana Dal'Mas Rocha Paes; à direita, Maria Gabriela Prado Manssur

bra, e as coordena-
doras dos Grupos 
de Trabalho, além 
da promotora Ma-
ria Gabriela Pra-
do Manssur, foram 
Mary Lamarca, ad-
vogada e presiden-
te estadual da Li-
bra, e Maria Apa-
recida Pinto, psi-
cóloga, terapeuta 
holítica, mediado-
ra criminal e con-
ciliadora civil pelo 
Ministério Públi-
co do Estado de 
São Paulo (MPSP) 
e pelo Centro Ju-
diciário de Solu-
ção de Conflitos 
e Cidadania (Cejusc) e promotora 
legal popular do Instituto Brasilei-
ro de Ciências Criminais (IBCCrim).

No Grupo de Trabalho “Comba-
te à Violência Contra  Mulher”, a pri-
meira atividade teve como tema “Sis-
tema de Justiça”, com a realização de 
um Júri simulado de tentativa de fe-
minicídio entre um casal homoafeti-
vo (em que a mulher era transexual). 
Em seguida, foram debatidas as prin-
cipais falhas no Sistema de Justiça, os 
órgãos que o compõem, o percurso 
que a mulher percorre quando sofre 

violência e sugestões para aprimora-
mento. As debatedoras foram as pro-
motora de Justiça Celeste Leite dos San-
tos e Maria Gabriela Prado Manssur, 
a juíza Maria Domitila Prado Manssur 
Domingos, a advogada e coordenado-
ra dos Direitos da Mulher de Taboão 
da Serra (SP), Sueli Ângelo Amoedo, a 
defensora pública e integrante do Nú-
cleo Especial de Defesa dos Direitos da 
Mulher (Nudem), Paula Santana Ma-
chado de Souza, e a delegada de po-
lícia titular da Delegacia de Defesa da 
Mulher da capital, Samira Viveira Fares.
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Diretoras da APMP Fabiano Rocha Paes, Celeste Santos e Maria Gabriela Manssur Realização de Júri simulado de tentativa de feminicídio entre casal homoafetivo



Na Alesp, diretoras da APMP participam do evento ‘Virada Feminina’
Iniciativa foi da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, em conjunto com a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil (Libra)

A partir da esquerda, Fabíola Sucasas Negrão Covas, advogada Alice Bianchini, Celeste Leite dos Santos e Fabiana Dal'Mas Rocha Paes; à direita, Maria Gabriela Prado Manssur

Depois, houve roda de conver-
sa sobre o tema “As caras da violên-
cia contra a mulher”, tendo como 
debatedores a promotora de Justi-
ça Fabiana Dal’Mas Rocha Paes e o 
promotor Carlos Bruno Gaya da Cos-
ta, e como convidadas a advogada, 
doutoranda em Sociologia Jurídi-
ca pela Universidade de São Paulo 
(USP) e co-fundadora da Rede Fe-
minista de Juristas (DeFEMde), Ma-
rina Ganzarolli, a publicitária, dire-
tora de arte, designer gráfica e ati-
vista transfeminista, Neon Cunha, 

a advogada, dire-
tora técnica na Se-
cretaria a Justiça e 
Defesa a Cidada-
nia e coordenado-
ra social de grupos 
de terceira idade 
no Itaim Paulista, 
Ivete dos Reis, a 
arquiteta, urba-
nista, escritora e 
ativista, Stephanie 
Cristina Mendonça 
Ribeiro, a vice-pre-
sidente da ONG In-
dígena Uniesp, e 
a bacharel em Di-
reito Renata Lopes 
Pereira Barbosa.

Já a roda de 
conversa “Os fi-

lhos da violência” teve como de-
batedores a promotora de Justiça 
Fabíola Sucasas Negrão Covas e o 
filósofo, sociólogo, coordenador 
dos grupos de reflexōes do projeto 
“Tempo de Despertar” e co-funda-
dor da “Campanha do Laço” Branco 
do Brasil, Sérgio Barbosa. Os convi-
dados foram Dinho Lima, empresá-
rio e master coach pela Sociedade 
Latina Americana Coaching, Giselli 
Ferreira de Souza, atleta, jornalis-
ta e idealizadora do projeto “Divas 
que Correm”, Neide Santos, atle-

ta, empreendedora social e ideali-
zadora do projeto “Vida Corrida” e 
vencedora do Prêmio Claudia 2016 
– Categoria Projeto Social, e Mar-
cello Fernandes, garçom e ideali-
zador do projeto “Rosas do Sertão”.

Na sequência, a roda de con-
versa “Ressocialização do autor de 
violência contra a mulher e gru-
pos reflexivos de homens” incluiu 
a apresentação do projeto “Tem-
po de Despertar – Ressocialização 
do autor de violência doméstica e 
familiar contra as mulheres”, feita 
pela promotora de Justiça Maria Ga-
briela Pardo Manssur, tendo como 
debatedores foram o filósofo e so-
ciólogo Sérgio Barbosa e o psicó-
logo, sociólogo, mestre em Psico-
logia Social e coordenador do pro-
grama “E agora, José?”, Flávio Urra. 
Por fim, com mediação da promo-
tora de Justiça Silvia Chakian de To-
ledo Santos, foram apresentados 
os projetos “Prevenção da violên-
cia doméstica com a estratégia de 
saúde da família”, do MPSP, pela 
promotora de Justiça Fabíola Suca-
sas Negrão Covas, e “Bem Querer 
Mulher”, por Carla Beira, respon-
sável pela ONG de mesmo nome.

Participou também da “Vi-
rada Feminina”, na Alesp, a pre-
sidente de honra e co-funda-
dora da Libra, Guiomar Milan.
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Celeste Santos e Guiomar Milan (à esquerda) junto com participantes do evento 'Virada Feminina' reuniu dezenas de pessoas na Assembleia Legislativa, em 28/05
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Filósofo Luiz Felipe Pondé profere  palestra 
no auditório da Sede Social da APMP

Exposição no Auditório 'Francismar Lamenza' teve como tema 'MP e Justiça: um olhar filosófico'

O filósofo Luiz Felipe Pondé 
proferiu na noite de 19/06 
palestra no Auditório “Fran-

cismar Lamenza”, da Sede Social 
da APMP, localizado no Largo São 
Francisco, no Centro de São Paulo. 
A abertura foi realizada pelo presi-
dente da entidade de classe paulis-

A partir da esquerda: Roberto Livianu, assessor da APMP, Luiz Felipe Pondé, presidente José Oswaldo Molineiro, e o coordenador do GE da Capital, Eduardo Ulian

OPERAÇÃO LAVA JATO – O Grupo de Estudos (GE) 
“Jorge Luiz de Almeida”, de Jundiaí, recebeu em 
30/05 a palestra “Lava Jato: Ética, Cidadania e No-
vas Lideranças”, proferida pelo jurista Luiz Flávio 
Gomes. O encontro ocorreu no salão do Tribunal do 
Júri do Fórum, com a mediação de Roberto Livia-
nu, um dos assessores de Assuntos Institucionais e 
Parlamentares da APMP, e apresentação de Alberto 
Mamede Masseran, coordenador do GE de Jundiaí. 
Compareceram o coordenador da Assessoria Espe-
cial da Presidência da APMP, Pedro de Jesus Juliotti, 
uma das diretoras do Departamento de Convênios 
e Eventos, Celeste Leite dos Santos, e o coordena-
dor-geral dos GEs, Pedro Eduardo de Camargo Elias.

AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA – Jales inaugurou em 
13/06 o seu primeiro Grupo de Estudos (GE), batizado 
“José Augusto Celidônio Meirelles”, em homenagem 
ao promotor de Justiça falecido no início de 2015. Na 
ocasião, também foi escolhido o coordenador regional 
do grupo, Horival Marques de Freitas Júnior. Palestra 
inaugural foi proferida pelo coordenador do Centro de 
Apoio Operacional Criminal (CAOCrim) do Ministério 
Público de São Paulo (MPSP), Levy Emanuel Magno, 
que falou sobre audiências de custódia. Prestigiaram 
o evento Luiz Antônio de Oliveira Nusdeo, membro 
do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), 
promotores de Justiça, integrantes do Judiciário, re-
presentantes do Ministério Público Federal e policiais.
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ta, José Oswaldo Molineiro, com a 
promoção de debates por um dos 
assessores do Departamento de 
Assuntos Parlamentares e Institu-
cionais, Roberto Livianu, e com a 
mediação do coordenador do Gru-
po de Estudos (GE) “Carlos Siquei-
ra Neto”, da Capital, Eduardo Ulian.

Com o tema “Ministério Público e 
Justiça: um olhar filosófico”, Luiz Felipe 
Pondé abordou e debateu temas como 
justiça, política, comportamento huma-
no e importância da Instituição para a 
sociedade e para o país, principalmente 
nos tempos atuais. Toda a apresentação 
foi transmitida ao vivo pelo site da APMP.
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Diretor da APMP profere palestra sobre 
crime organizado em evento do CPOR

Marcio Christino, que é membro do CSMP, atendeu convite do comandante do centro preparatório

Atendendo convite do coronel Ri-
cardo Piai Carmona, comandante 
do Centro de Preparação de Ofi-

ciais da Reserva de São Paulo (CPOR-SP), 
o 1º vice-presidente da APMP e mem-
bro do Conselho Superior do Ministério 
Público (CSMP), Marcio Sérgio Christino, 
participou como palestrante, em 20/06, 
do I Simpósio de Justiça Militar, organi-
zado pelo centro preparatório para a ins-
trução dos 300 cadetes que se formarão 
oficiais da reserva ao final deste ano.

A apresentação do diretor da 
APMP teve como foco principal as ações 
do crime organizado no país, sua his-
tória, os aspectos atuais da organiza-
ção criminosa, assim como o papel do 
Ministério Público no combate à vio-
lência em todo o Estado. Também pa-
lestraram o procurador-geral de Justi-
ça, Gianpaolo Poggio Smanio, que fa-
lou sobre a cooperação entre o Minis-
tério Público e as forças de seguran-
ça, o presidente do Tribunal de Justi-
ça Militar de São Paulo (TJM-SP), Syl-
vio Hiroshi Oyama, e o promotor de 
Justiça militar Luis Antonio Grigoletto.

A solenidade contou com dis-
curso de abertura do coronel Car-
mona, que ressaltou o papel dos ofi-
ciais e enfatizou a importância da 
união entre as instituições para o efe-
tivo combate ao crime. O simpósio 
foi encerrado no dia seguinte, 21/06.

VISITA À APMP – Antes da rea-
lização do evento, a diretoria da APMP 
recebeu, no dia 26/05, em sua Sede Exe-
cutiva, visita do comandante do CPOR-
-SP, coronel Ricardo Piai Carmona, que 
entregou pessoalmente, ao 1º vice-pre-
sidente da entidade de classe, Marcio 
Christino, o convite para proferir pales-
tra no 1º Simpósio de Justiça Militar. Na 
ocasião, também estava presente o pro-
motor de Justiça Christiano Jorge Santos.

ELOGIO À PALESTRA – Na reu-
nião de 20/06 do CSMP, o PGJ Gianpa-
olo Smanio, que preside aquele cole-
giado, agradeceu a participação do 1º 
vice-presidente da APMP como pales-

trante no evento do CPOR-SP: “Mar-
cio Christino proferiu uma brilhante 
palestra sobre o crime organizado e 
foi elogiado unanimemente. É impor-
tante que a gente esteja presente em 
todos os setores da sociedade, abrin-
do diálogo sobre a nossa Instituição. 
São espaços que temos ocupado, a 
APMP, a Procuradoria-Geral, procuran-
do fazer da melhor maneira possível”.

Ainda naquela reunião do CSMP, 
o conselheiro Marcio Christino sau-
dou a participação do PGJ no referi-
do evento e elogiou também o arti-
go que Gianpaolo Smanio escreveu e 

publicou em 19/06 no jornal Folha de 
S.Paulo, intitulado “Ministério Público 
é investimento do país”. Os demais 
conselheiros elogiaram as participa-
ções no evento do CPOR e comparti-
lharam as saudações ao artigo do pro-
curador-geral e também a outro texto, 
de autoria do subprocurador de Jus-
tiça de Políticas Criminais, Mario Luiz 
Sarrubbo, intitulado “O papel da co-
laboração premiada” e publicado no 
dia 20/06 pelo jornal Valor Econômico. 
Todos consignaram, por fim, voto de 
louvor pela aposentadoria do procu-
rador de Justiça Luiz Cláudio Pastina.

O 1º vice-presidente da APMP durante sua exposição para 300 cadetes que se formarão oficiais da reserva
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Na APMP, o promotor Christiano Jorge Santos, o coroenal Ricardo Piai Carmona e Marcio Sérgio Christino



APMP EM AÇÃO - Julho 201716

Evento da APMP reúne aposentados e pensionistas em Campos do Jordão
Um dos temas em pauta foi a reforma da Previdência, que mobiliza a atuação da APMP, da PGJ e de outras entidades e instituições no Congresso Nacional

A APMP realizou, entre os dias 
08 e 11 de junho, em Campos 
do Jordão, o seu XIII Encon-

tro de Aposentados e Pensionistas 
do Ministério Público de São Pau-
lo, com objetivo de discutir temas 
de interesse comum aos membros 
da ativa e inativos, além da confra-
ternização e do congraçamento. O 
evento, coordenado pelo presidente 
da entidade de classe paulista, José 
Oswaldo Molineiro, e pela direto-
ra do Departamento de Aposenta-
dos e uma das assessoras de Assun-
tos Institucionais e Parlamentares, 
Cyrdêmia da Gama Botto, com or-
ganização da diretora do Departa-
mento de Relações Públicas, Con-
vênios e Eventos e de Cerimonial, 
Paula Castanheira Lamenza, foi pres-
tigiado pelo procurador-geral de 
Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, 
pelo secretário do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores, Wal-
ter Paulo Sabella (ex-presidente da 
APMP), e pelo procurador de Jus-
tiça aposentado e ex-corregedor-
-geral Luiz Cesar Gama Pellegrini. 

Também compareceram, re-
presentando a APMP, o 1º vice-
-presidente, Marcio Sérgio Christi-
no (membro do Conselho Superior 

A partir da esquerda: o 2º secretário da APMP, Tiago de Toledo Rodrigues; o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa; o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez; o 
secretário do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, Walter Paulo Sabella; o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio; o presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro; o 1º vice-presidente e membro do CSMP, Marcio Sérgio Christino; e a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto

do Ministério Públi-
co/CSMP), o 2º vice-
-presidente, Gabriel 
Bittencourt Perez, o 
1º secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Ju-
nior, o 2º secretário, 
Tiago de Toledo Ro-
drigues (membro do 
Conselho de Estudos 
e Políticas Institucio-
nais/Conepi), o 1º te-
soureiro, Renato Kim 
Barbosa, o conselhei-
ro fiscal e um dos di-
retores do Departa-
mento de Prerrogati-
vas Financeiras, Daniel 
Leme de Arruda, os 
assessores especiais 
da Presidência Antô-
nio Visconti e Reginal-
do Christoforo Mazza-
fera, um dos diretores 
do Departamento de 
Convênios e Eventos, 
Fernando Pascoal Lupo, e um dos di-
retores do Departamento de Apo-
sentados, José Benedito Tarifa, além 
dos demais associados aposentados.

PREVIDÊNCIA – No dia 10/06, 
realizou-se reunião no auditório do 

Grande Hotel Senac, debatendo-se, 
dentre outros temas, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 287/16, 
que pretende reformar a Previdên-
cia no Brasil, após exposição do 1º 
secretário da APMP, Paulo Pente-
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Marcio Christino e as diretoras de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, e de 
Relações Públicas, Convênios e Eventos e Cerimonial, Paula Castanheira Lamenza

Auditório do Grande Hotel Senac ficou repleto durante a realização do XIII 
Encontro de Aposentados e Pensionistas do Ministério Público de São Paulo
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Evento da APMP reúne aposentados e pensionistas em Campos do Jordão
Um dos temas em pauta foi a reforma da Previdência, que mobiliza a atuação da APMP, da PGJ e de outras entidades e instituições no Congresso Nacional

A partir da esquerda: o 2º secretário da APMP, Tiago de Toledo Rodrigues; o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa; o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez; o 
secretário do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, Walter Paulo Sabella; o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio; o presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro; o 1º vice-presidente e membro do CSMP, Marcio Sérgio Christino; e a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto

ado, considerado atualmente um 
dos maiores especialistas do tema 
e representante da Associação Na-
cional do Ministério Público (Co-
namp) na Comissão de Previdên-
cia da Frente Associativa da Magis-

tratura e do Ministé-
rio Público (Frentas).

Na ocasião, o 
presidente da APMP, 
José Oswaldo Moli-
neiro, fez um balan-
ço sobre as diversas 
reuniões que a dire-
toria teve com parla-
mentares em Brasí-
lia para discutir a pro-
posta em tramitação e 
apresentar pontos de 
interesse dos mem-
bros do Ministério Pú-
blico. Por sua vez, o 
PGJ Gianpaolo Sma-
nio se colocou à dis-
posição da entidade 
de classe paulista para 
atuação conjunta na 
mobilização em defe-
sa da classe e da Ins-
tituição em Brasília.

PARLAMENTAR 
– A propósito, durante 

o Encontro de Aposentados e Pensio-
nistas, a diretoria da APMP recepcio-
nou também o deputado federal An-
tônio Goulart (PSD/SP), um dos que 
têm recebido e apoiado a APMP em 
sua mobilização contra os pontos no-

civos da reforma da Previdência pre-
tendida pelo governo federal [leia no-
tícia na página 6], que estava acom-
panhado pelo seu filho, o vereador de 
São Paulo Rodrigo Goulart (PSD-SP), e 
pelo advogado Júlio Cesar de Macedo.

NOTA PÚBLICA – Foi aprovada 
ainda, no Encontro de Aposentados e 
Pensionistas organizado pela APMP em 
Campos do Jordão, uma Nota Pública 
em homenagem ao ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) Antônio Herman 
de Vasconcellos e Benjamin (associado 
da APMP), que foi o relator do proces-
so de cassação da chapa eleitoral Dil-
ma Rousseff-Michel Temer. “Encerra-
do o mais importante julgamento da 
Justiça Eleitoral brasileira, é impossível 
deixar de registrar os edificantes exem-
plos de Judicatura, cidadania, correção 
e elevado espírito público do Ministro 
Relator do Colendo Tribunal Superior 
Eleitoral Antônio Herman de Vascon-
cellos e Benjamin”, diz trecho da nota.

Mais tarde, em 13/06, o CSMP 
também aprovaria, por unanimida-
de, uma saudação à atuação do mi-
nistro Antônio Herman de Vascon-
cellos e Benjamin no referido julga-
mento, por iniciativa do conselhei-
ro conselheiro Marcio Sérgio Chris-
tino, 1º vice-presidente da APMP.

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, recepcionou Rodrigo  Goulart, 
vereador de São Paulo, e o deputado federal Antonio Goulart (à direita)

Exposição sobre a reforma da Previdência feita pelo 1º secretário da APMP, 
Paulo Penteado Teixeira Junior (à direita), considerado especialista no assunto
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Congresso Brasileiro de Direito  Ambiental 
debateo tema ‘Direito e Sustentabilidade’
Compareceram membros do MP, da Magistratura, procuradores dos Estados e municípios e advogados

Entre os dias 03 e 07/06 Insti-
tuto “O Direito por Um Plane-
ta Verde” realizou, na capital 

paulista, o 22º Congresso Brasileiro 
de Direito Ambiental, com o tema 
“Direito e Sustentabilidade na Era do 
Antropoceno: Retrocesso Ambiental, 
Balanço e Perspectivas”. A APMP, 
uma das apoiadoras do evento, foi 
representada pelo promotor de Jus-
tiça Geraldo Rangel de França Neto, 
que presidiu painel no dia 06/06.

Simultaneamente ao Con-
gresso de Direito Ambiental, foram 
realizados o 12º Congresso de Di-
reito Ambiental dos Países de Lín-
gua Portuguesa e Espanhola, o 12º 
Congresso de Estudantes de Gra-
duação e Pós-Graduação em Direi-
to Ambiental e a 6ª edição do Prê-
mio “José Bonifácio de Andrada”.

Compareceram membros do 
Ministério Público, da Magistra-
tura, procuradores dos Estados e 
dos municípios, advogados, pro-
fissionais de empresas, de órgãos 
públicos, de Organizações Não-
-Governamentais (ONGs), profes-
sores universitários e acadêmicos. 

A APMP, uma das apoiadoras do evento, foi representada pelo promotor Geraldo Rangel de França Neto

Além da APMP, apoiaram os 
eventos o Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MPSP), a Asso-
ciação Brasileira do Ministério Pú-
blico de Meio Ambiente (Ambra-
pa), a  Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR), a Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB), a Asso-

ciação dos Juízes Federais (Ajufe), o 
governo do Estado de São Paulo,  a 
União Internacional para a Conser-
vação da Natureza (Uicn), a IInter-
national Network for Environmen-
tal Compliance and Enforcement 
(Inece) e a Rede Latino Americana 
de Ministério Público Ambiental.
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Proinfância divulga Nota sobre assassinato de jovens na Paraíba
O Fórum nacional dos 

Membros do Ministério Público 
da Infância e Adolescência (Proin-
fância), associação que congrega 
mais de uma centena de promoto-
res de Justiça de todo o país, cujos 
militantes são comprometidos 
com a causa infanto-juvenil, divul-
gou Nota Pública sobre o massa-
cre ocorrido em 03/06 no Centro 
Educacional Lar do Garoto, em La-
goa Seca, na Paraíba, em que sete 
adolescentes foram assassinados.

A Nota proclama o repúdio 
do Proinfância “à causa primária 
de tão lamentável acontecimento: 
a indiferença estatal, no caso ma-
terializada na evidente superlota-
ção verificada no sobredito estabe-
lecimento destinado à segregação 
de adolescentes a quem se atribuiu 
a prática de atos infracionais”. No 
documento, a associação coloca-
-se às disposição dos órgãos com-
petentes para prestar apoio jurídi-
co e institucionais, e cobra das au-

toridades a adoção de “medidas 
efetivas, aptas a se evitar que 
outras tragédias, já anunciadas, 
arrebatem mais adolescentes”.

O Proinfância tem como 
coordenadores os promoto-
res de Justiça Mirella de Car-
valho Bauzys Monteiro, de São 
Paulo (que integra o Conselho 
de Estudos e Políticas Institu-
cionais/Conepi), André Tuma, 
de Minas Gerais, e Sasha Al-
ves, do Rio Grande do Norte.



19APMP EM AÇÃO - Julho 2017

Festa Junina da APMP reúne mais de 350 
pessoas na Sede Campestre, em São Roque

Evento teve como tema ‘O Boi Bumbá’ e contou com personagens e apresentação de sanfoneiros
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Cerca de 350 pessoas, entre as-
sociados, familiares e convida-
dos, participaram da tradicio-

nal Festa Junina, realizada pela APMP 
no domingo, dia 04/06, na Sede Cam-
pestre, em São Roque. Com o tema 
“O Boi Bumbá”, o evento contou com 
personagens e apresentação de sanfo-
neiros. As crianças se divertiram com 
brincadeiras organizadas pela equi-
pe de recreação, barracas típicas de 
pescaria, argola, canaleta e boca do 
palhaço, além de brinquedos como 
tobogã inflável, cama elástica, pisci-

Tradicional quadrilha junina foi uma das atrações do evento realizado pela APMP Crianças se divertiram com brincadeiras organizadas pela equipe de recreação

na de bolinhas, garantiram a diver-
são dos pequenos. Ao final, houve a 
realização da tradicional quadrilha.

Também não faltaram comidas 
típicas: pipoca, churros, milho verde 
cozido, pastel, cachorro quente, pé de 
moleque e doces caseiros, entre mui-
tas outras guloseimas.

A festa foi organizada pela dire-
tora do Departamento de Relações 
Públicas, Convênios e Eventos e de 
Cerimonial, Paula Castanheira La-
menza. Representando a diretoria da 
entidade de classe paulista, comparece-

ram ainda ao evento o presidente José 
Oswaldo Molineiro, o 1º vice-presiden-
te, Marcio Sérgio Christino (que inte-
gra o Conselho Superior do Ministério 
Público/CSMP), e um dos diretores do 
Departamento de Segurança, Gabriel 
Cesar de Inellas (que também ocupa o 
cargo de presidente da Comissão Pro-
cessante Permanente do Ministério 
Público de São Paulo). Também pres-
tigiou o evento o diretor do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/
Escola Superior do Ministério Público 
(Ceaf/ESMP), Antonio Carlos da Ponte.
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A APMP mantém três Sedes de 
 Lazer para uso livre de seus associados 
 dentro do Estado de São Paulo, com uma 
 invejável e  exclusiva estrutura de lazer para 
 hospedagem, repouso e práticas  esportivas.

Com uma extensa agenda de  eventos 
durante todo o ano, a Sede Campestre 
está localizada em São Roque, a 150 km da 
 Capital. Já a Sede Litorânea, no município 
de São Sebastião, está de frente para o mar. 
No Interior, a Sede Recreativa, em Ribeirão 
Preto, oferece chalés e todo o conforto para 
associados e familiares. 

Reservas e sorteios para  hospedagens 
nas Sedes de Lazer são feitos pelo 
 Departamento de Turismo da APMP. Mais 
informações pelo telefone (11)  3188-6464 - 
Opção 4.  Aproveite!
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