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Gestão profissional: ISO 9001 é
recertificado para a APMP até 2020
Conquista comprova planejamento adequado e administração profissional, eficiente e de excelência

E

Foto: APMP

ntidade de classe conquistou
a recertificação ISO 9001 com
versão atualizada, que exige
mais rigor administrativo e implementa a Gestão de Risco. A padronização e a continuidade de processos são outras conquistas, consolidando o propósito de uma gestão austera de despesas, com planejamento
adequado, otimização de recursos e
transparência. Páginas 2 [Editorial] e 3

MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA – A diretoria da APMP acompanhou a
instalação e a primeira reunião da Comissão Especial que vai proferir
parecer sobre o Projeto de Lei do Extrateto. Estiveram no Congresso
Nacional o presidente José Oswaldo Molineiro, o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, e a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto – que, na foto, aparecem em companhia do deputado federal Antonio Goulart (PSD/SP) –, além do conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias. Por sua vez, o 1º secretário da
APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, foi o autor, como representante
da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp),
de um anteprojeto sobre crimes contra a Previdência Social entregue
ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Reforma da
Previdência (CPI Prev), senador Paulo Paim (PT/RS). Páginas 4, 5, 6 e 7

STJ reafirma
intimação com
entrega dos autos
Decisão eliminará a ocorrência
de situações em que juízes vinham deixando, em algumas comarcas, de abrir
vista ao Ministério Público. O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro,
vinha buscando solução para o tema,
inclusive debatendo a questão na Associação Nacional do Ministério Público
(Conamp), em Brasília.
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
ORGANIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO

Quem conhece o ambiente administrativo
sabe que, mais difícil e complexo do que conquistar
a renomada certificação ISO 9001,
é consolidar seu Sistema de Gestão
da Qualidade em longo prazo, implementando de fato os instrumentos
que permitam a efetiva organização
e profissionalização dos atendimentos e serviços prestados. Por isso, é
com muito orgulho e satisfação que
anunciamos a conquista da recertificação desse importante instrumento
de gestão, até 2020.
Essa conquista demonstra todo
o esforço da atual diretoria em garantir uma gestão austera de despesas,
com planejamento adequado, oti-

mização de recursos, transparência
e dedicação de todos os diretores e
do corpo funcional aos associados.
Isso mostra, mais uma vez, que estamos no caminho certo, com o cumprimento de serviços de excelência,
sem prejuízo da representação institucional permanente em defesa da
classe e da Instituição.
Estamos realmente muito felizes e animados com o resultado. O
fato de termos que nos envolver diretamente com o processo da ISO,
nesta nova versão, é extremamente
positivo e vem ao encontro de tudo
em que esta gestão acredita.
José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação
Paulista do Ministério Público

Foto: APMP

CONFRATERNIZAÇÃO

Atendendo solicitação do associado Antonio Carlos Fernandes
Nery, procurador de Justiça, publicamos foto sua em companhia de
promotores de Justiça aprovados
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no 88º Concurso de Ingresso ao Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPSP),
realizada na Sede Campestre da APMP, em São Roque
(SP), no dia 27/05 deste ano.
Tom Nery, como é conhecido, integrou a Banca Examinadora do referido Concurso junto com Fernando
Grella Vieira (presidente daquela Banca), Álvaro Augusto Fonseca de Arruda, Arthur Medeiros
Neto, Arystóbulo de Oliveira Freitas, Carlos Alberto Salles e Mônica de Barros Marcondes Desinano.

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

APMP E UNIVERSIDADE DA
ITÁLIA F ECHAM ACORDO
Foi assinado em setembro um
acordo de cooperação técnica entre a
APMP e o Centro de Estudos Jurídicos
Latinoamericano (CSGLA), da Universidade de Roma Tor Vergata, representada pelo professor Ricardo Cardilli, a
fim de estreitar as relações culturais
e científicas, ferramenta indispensável para a recíproca compreensão da
cultura, para o avançamento do conhecimento e a difusão do saber. O
acordo tem prazo de vigência de três
anos, a partir da data da assinatura.

PROMOTOR O
 BTÉM TÍTULO
DE D OUTOR NA SORBONNE
O promotor de Justiça Silvio Antonio Marques, associado à APMP, defendeu no dia 08/09 a tese “La coopération juridique franco-brésilienne” na
Faculdade de Direito da Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne (École de droit
de la Sorbonne), sendo aprovado. O
novo doutor obteve, em 2010, autorização do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para estudar por
oito meses na capital francesa. O relatório de conclusão do curso foi aprovado no dia 19/09/2017 pelo colegiado.

PALESTRA É PROFERIDA EM
WORKSHOP NA CHINA
Em 13/09, o promotor de Justiça André Luiz Nogueira da Cunha proferiu palestra no workshop “Radicalização
nas Subculturas”, durante a 22ª Conferência Anual e Encontro Geral da Associação Internacional, que reuniu membros do Ministério Público de todo o
mundo em Pequim, na China. Na ocasião, o promotor brasileiro recebeu os
cumprimentos do chefe do Ministério
Público chinês, Cao Jiamming, procurador-geral da Suprema Procuradoria Popular da República Popular da China.
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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APMP conquista a recertificação ISO 9001
e implanta sistema de Gestão de Riscos
Presidente José Oswaldo Molineiro determinou imediata adequação às novas regras administrativas

A

APMP conquistou mais uma pro- mos implementado a Gestão de Riscos gatoriedade do envolvimento da alta
va de que sua gestão adminis- nos dará a oportunidade de reduzir os direção da entidade de classe, como
trativa é profissional, eficien- riscos negativos e aproveitar os positi- explica Ricardo Roxo, um dos três funte e de excelência. A entidade de clas- vos como oportunidade de resultados, cionários que compuseram a comissão
se recebeu a recertificação ISO 9001, sempre voltados para o nosso principal que implantou o sistema de Gestão da
após criteriosa e rigorosa auditoria re- foco: o associado. Desse modo, a APMP Qualidade na APMP. “A versão antealizada no mês de agosto. O certifica- pode concentrar suas forças e canalizá- rior possibilitava que a diretoria tivesdo, que terá validade até o ano de 2020, -las de acordo com as necessidades do se, opcionalmente, um representante
foi conquistado sob nova perspecti- momento, defendendo o Ministério Pú- em todo o processo. Agora o envolviva, com uma nova e atualizada versão, blico e seus membros. Uma associação mento direto é obrigatório, o que é
que exige mais rigor administrativo. profissional, eficiente e bem administra- bastante importante para uma gestão
Para o presidente da APMP, José da com certeza obterá melhores resulta- dinâmica como é a da associação, na
Oswaldo Molineiro, essa conquista de- dos na luta pelas nossas prerrogativas”. qual a diretoria é eletiva”, observa Rimonstra o esforço da atual diretoria em
Em 2014, ao conquistar a primei- cardo Roxo, ressaltando ainda o grangarantir uma gestão austera de despesas, ra certificação da ISO 9001, após esfor- de empenho dos atuais diretores na
com planejamento adequaobtenção do certificado.
do, otimização de recursos,
Outra alteração
transparência e dedicação
positiva e importante
de todos os diretores e do
dessa nova certificação
corpo funcional aos assofoi a necessidade de muciados. “Mostra, mais uma
dança no processo para
vez, que estamos no camigarantir a implementanho certo, com o cumprição da Gestão de Rismento de serviços de excos. “Agora é necessário
celência aos associados,
que façamos um planeem todos os serviços presjamento completo de totados, sem prejuízo da redos os riscos positivos e
presentação permanente
negativos, o que torna o
em Brasília e em São Paulo,
sistema de gestão muina luta pelas prerrogativas
to mais eficaz”, comenta
do Ministério Público e de
Bruno Anacleto, gerente
seus integrantes. Estamos
do departamento finanrealmente muito felizes e
ceiro e outro integrante
animados com o resultado. Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 implementa conjunto de normas técnicas da comissão da certifiO fato de termos que nos
cação com o ISO 9001.
envolver diretamente com o processo ço coletivo de dirigentes e funcionáA padronização e a continuidada ISO, nesta nova versão, foi extrema- rios, a entidade de classe implemen- de de processos são outras conquistas
mente positivo e veio ao encontro de tou um conjunto de requisitos e nor- que vêm acompanhadas do certificatudo em que esta gestão acredita”, frisa. mas técnicas que atestam a confiança do. Desde o início da implementação
O 1º tesoureiro, Renato Kim Bar- de que a organização é capaz de for- da ISO em 2014, todos os processos inbosa, que é o coordenador da reestru- necer regularmente produtos e ser- ternos passaram a ter registro sistemáturação administrativa da Associação, viços que atendam às necessidades tico, o que permite à diretoria seguir
acrescenta: “A APMP entra em uma e expectativas de seus associados, e todas as etapas de cada atendimento
nova era, de profissionalismo e otimi- que estão em conformidade com as e a geração de indicadores mensais
zação de recursos, e a ISO 9001 faz par- leis e os regulamentos aplicáveis. Po- para a análise detalhada do cumprite desse pacote. Estamos passando por rém, ainda mais difícil do que obter a mento das metas. A definição de fluxo
uma profunda reformulação interna, ISO 9001 é ter sua certificação renova- para cada processo facilita o trabalho,
com a finalidade de maximizar a efici- da com os novos métodos e critérios. além de deixar muito claro a entrada e
ência e, por consequência, produzir rePrevista com um adendo, a nova a saída das demandas e a responsabisultados de excelência. O fato de ter- versão do certificado aumentou a obri- lidade de cada um dos colaboradores.
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APMP acompanha início do trabalho

Presidente Molineiro e diretores presenciaram definição dos titulares e suple

A

ocasião, conversaram sobre
o tema com o
presidente da
comissão, deputado federal
Benito Gama,
e também com
seu relator, o
deputado federal Rubens Bueno. Durante a
audiência pública, Alexandre Camanho
de Assis, procurador regional da Repúbli- Em Brasília: à esquerda, os dirigentes da APMP durante reunião na sede da Conamp e, à esque
ca, foi um dos
que se pronunciaram, representan- (PT/RS), Nilson Leitão (PSDB/MT),
do a procuradora-geral da República, Pedro Paulo (PMDB/RJ), Pepe Vargas (PT/RS), Professor Victório Galli
Raquel Elias Ferreira Dodge.
Além de Benito Gama e de (PSC/MT), Renzo Braz (PP/MG), RoRubens Bueno, os outros titulares gério Rosso (PSD/DF), Ronaldo Fonda Comissão, por ordem alfabética, seca (PROS/DF), Rôney Nemer (PP/
são: Alberto Fraga (DEM/DF), Alice DF), Tadeu Alencar (PSB/PE), Thiago
Portugal (PCdoB/BA), Aureo Ribeiro Peixoto (PSD/GO), Vicente Cândido
(SD/RJ), Bilac Pinto (PR/MG), Carlos (PT/SP), Walney Rocha (PEN/RJ) e
Sampaio (PSDB/SP), Chico Alencar Wolney Queiroz (PDT/PE).
Já os suplentes são: Altineu
(PSol/RJ), Covatti Filho (PP/RS), Daniel Coelho (PSDB/PE), Daniel Vilela Côrtes (PMDB/RJ), André Moura (PSC/
(PMDB/GO), Evair de Melo (PV/ES), SE), Antonio Goulart (PSD/SP), ArnalGabriel Guimarães (PT/MG), Hildo Ro- do Faria de Sá (PTB/SP), Arnaldo Jorcha (PMDB/MA), Hugo Leal (PSB/RJ), dy (PPS/PA), Augusto Coutinho (SD/
Jozi Araújo (PODE/AP), Laerte Bessa PE), Cacá Leão (PP/BA), Carlos Ga(PR/DF), Lincoln Portela (PRB/MG), guim (PODE/TO), Delegado FrancisLuís Tibé (PTdoB/MG), Marcos Ro- chini (SD/PR), Diego Garcia (PHS/PR),
gério (DEM/RO), Maria do Rosário Eli Corrêa Filho (DEM/SP), Elizeu Dio-

Renato Kim Barbosa com o relator Rubens Bueno

Pedro Elias e o presidente da Comissão, Benito Gama

Fotos: APMP

Foto: Conamp

instalação da Comissão Especial que vai proferir parecer sobre o Projeto de Lei do
Extrateto (PL 6726/2016, antigo PLS
449/2016 do Senado Federal) foi
acompanhada na Câmara Federal,
em Brasília (DF), no dia 12/09, pelo
presidente da APMP, José Oswaldo
Molineiro, pelo 1º tesoureiro, Renato
Kim Barbosa, e pela diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto. Também estava
presente o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio
Smanio. Na ocasião, foi definido que
o presidente da Comissão é o deputado federal Benito Gama (PTB/BA),
tendo como 1º vice-presidente Alberto Fraga (DEM/DF), como 2º vice-presidente Rogério Rosso (PSD/
DF), e como relator Rubens Bueno
(PPS/PR). A Comissão Especial que
analisará o Projeto do Extrateto fará
audiências públicas em dez sessões
antes de apreciar o parecer do relator. A expectativa é de que a votação em plenário está prevista para
a primeira quinzena de novembro.
Em 26/09, o 1º tesoureiro da
APMP, Renato Kim Barbosa, e o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias - que é, também, membro do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) no Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP), acompanharam, na Câmara
dos Deputados, a primeira reunião da
Comissão Especial do Extrateto. Na

4

Deputado Jarbas Vasconcelos com Paulo Penteado
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o da Comissão Especial do Extrateto

entes e 1ª reunião da comissão que vai proferir parecer sobre o PL 6726/2016
Foto: APMP

no dia 12/09,
de reunião na
sede da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(Conamp), na
capital federal, para tratar
desta e de outras matérias
de interesse
da classe, da
Instituição e
da sociedade.
Todo o trâmite
do Projeto de
erda, acompanhando a definição dos titulares e a instalação da Comissão Especial do Extrateto
Lei do Extratenizio (PSDB/MS), Ivan Valente (PSol/ to tem sido acompanhado de perSP), Joaquim Passarinho (PSD/PA), to pela APMP, desde sua apresenJúlio Delgado (PSB/MG), Leo de Bri- tação no Congresso. Em dezembro
to (PT/AC), Leonardo Monteiro (PT/ de 2016, o PL foi aprovado em regiMG), Lindomar Garçon (PRB/RO), Lú- me de urgência no Senado, acomcio Vieira Lima (PMDB/BA), Luiz Fer- panhando o voto da relatora – senando Faria (PP/MG), Milton Mon- nadora Kátia Abreu (PMDB/TO). Em
ti (PR/SP), Paulo Freire (PR/SP), Pe- seguida, a matéria foi enviada à Câdro Chaves (PMDB/GO), Pedro Vilela mara dos Deputados, onde deveria
(PSDB/AL), Rogério Silva (PMDB/MT), passar por pelo menos três comisSérgio Vidigal (PDT/ES), Sóstenes Ca- sões antes de chegar ao Plenário.
valcante (DEM/RJ), Toninho Pinhei- As três comissões foram substituíro (PP/MG), Uldurico Júnior (PV/BA) das pela referida Comissão Especial.
Em fevereiro deste ano, a
e Valadares Filho (PSB/SE).
REUNIÃO NA CONAMP – Além APMP elaborou Nota Técnica com
de acompanhar a instalação da Co- posicionamento contrário ao Promissão Especial do PL do Extrateto jeto do Extrateto, que foi produzina Câmara dos Deputados, a dire- da por Renato Kim Barbosa, 1º tetoria da APMP participou também, soureiro, Daniel Leme de Arruda,

Deputado Alberto Fraga e o presidente da APMP
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Paulo Penteado e deputado Baleia Rossi, líder do PMDB

conselheiro fiscal e um dos diretores do Departamento de Prerrogativas Financeiras, Pérsio Ricardo Perrella Scarabel, um dos diretores do
Departamento de Estudos Institucionais, e Vinicius Rodrigues França, um dos diretores do Departamento de Condições de Trabalho.
Além disso, a diretoria da APMP, por
intermédio de seu presidente, José
Oswaldo Molineiro, e de sua diretora do Departamento de Aposentados,
Cyrdêmia da Gama Botto, contratou,
em São Paulo, o escritório José Manoel de Arruda Alvim Netto para dar
parecer sobre o Projeto do Extrateto.
PARLAMENTARES – Em Brasília, entre agosto e setembro, a diretoria da APMP conversou pessoalmente com os deputados federais Benito
Gama (PDT/BA), presidente da Comissão Especial que vai proferir parecer
sobre o Projeto do Extrateto; Rubens
Bueno (PPS/PR), relator da Comissão; Alberto Fraga (DEM/DF), titular
no colegiado; Antonio Goulart (PSD/
SP), suplente; Baleia Rossi (PMDB/
SP), líder do partido; Afonso Florence (PT/BA); Eduardo Bolsonaro (PSC/
SP); Felipe Bornier (PROS/RJ); Gilberto Nascimento (PSC/SP); Jaime Martins (PSD/MG); Jarbas Vasconcelos
(PMDB/PE); Jefferson Campos (PSD/
SP); João Paulo Kleinübing (PSD/SC);
Miro Teixeira (REDE/RJ); Onyx Lorenzoni (DEM/RS); Paulo Teixeira (PT/SP);
e Reinhold Stephanes (PSD/PR); além
do senador Romário (PODE/RJ).

Presidente Molineiro, da APMP, com senador Romário
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Anteprojeto sobre crimes contra a P

Proposta da Conamp tem como autor diretor da APMP; Ajufe fez projeto sob

O

senador Paulo Paim (PT/RS),
presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Reforma da Previdência (CPI Prev), recebeu no dia 20/09, em Brasília (DF),
um anteprojeto que versa sobre os
crimes contra a Previdência Social.
O documento foi entregue pessoalmente pela presidente da Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, pelo 1º
vice-presidente da entidade nacional, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, e pelo 1º secretário da Associação Paulista do Ministério Público (APMP), Paulo Penteado Teixeira
Junior (autor do anteprojeto), e terá
encaminhamento na CPI. O dirigente
da entidade de classe paulista é considerado referência para falar sobre
o tema, tendo produzido Nota Técnica que foi encampada pela Conamp
e proferido palestras por todo o país,
inclusive, em três ocasiões, na própria CPI Prev.
No dia seguinte (21/09), em audiência pública da CPI Prev no Senado,
a Frente Associativa da Magistratura

e do Ministério
Público (Frentas)
concluiu a apresentação de projetos com sugestões legislativas
para compor o
relatório final
da Comissão: na
ocasião, a Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe) entregou anteprojeto
sobre alteração
da execução fiscal, e a Associação Nacional dos
Magistrados da
Justiça do Trabalho (Anama- Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, vice-presidente da Conamp, Paulo Paim, presidente da
tra) apresentou
projeto para melhoria da arrecada- Constituição (PEC) 287/2016, que verção. Criada em 26/04 deste ano, a sa sobre a Reforma da Previdência, a
CPI Prev do Senado tem como prazo Comissão pretende concluir seu relade encerramento a data de 06/11. tório em outubro.
“Com muito orgulho e satisfaPorém, como o Congresso Nacional
pode iniciar a qualquer momento a ção, recebemos o Dr. Paulo Penteado,
discussão da Proposta de Emenda à que veio me entregar um projeto que

APMP e Conamp participam de audiência h
A diretoria da APMP reforçou sua atuação protagonista ao
participar da audiência pública histórica que a (CPI Prev realizou na
Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na capital paulista, em
14/09 – a única da comissão fora
de Brasília. Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário da APMP,
e a presidente da Conamp, Norma
Cavalcanti, fizeram exposições no
evento. Também compareceram o
vice-presidente da Conamp, Victor
Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, e
o 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez.
Na mesa do evento estavam,
também, o senador Paulo Paim (PT/
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RS), presidente da CPI Prev, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP),
que, junto com Paim, coordena a Frente
Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, a deputada estadual Leci
Brandão (PCdoB), a secretária-geral da
Anamatra, Silvana Abramo Margherito
Ariano, o presidente da Ajufe, Roberto Veloso, o juiz federal Renato Lopes
Becho, o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO),
Edson Vismona, o procurador da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, Wellington Viturino de Oliveira, e
o professor de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Heleno Torres.
Ao abrir a audiência pública, realizada no auditório Paulo Ko-

bayashi, o senador Paulo Paim informou: “Como já estão ameaçando iniciar a discussão da Reforma da Previdência no Congresso, estaremos
com o relatório pronto em outubro.
Inclusive, solicitei ao Dr. Paulo Penteado que nos ajude com sugestões”,
revelou o senador, que pediu para o
1º secretário da APMP ler, na audiência pública, uma frase de sua autoria. “Não é a Previdência que deve
ao Brasil, é o Brasil que deve à Previdência”, atendeu Paulo Penteado,
sendo aplaudido pelas mais de 400
pessoas que lotavam o auditório. Em
sua exposição, o promotor falou sobre os números da Previdência, reforçando que não existe déficit e que
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Previdência é entregue no Congresso

bre alteração da execução fiscal, e Anamatra, sobre melhoria da arrecadação
Foto: Conamp

Previdência é de
gestão”, afirmou
o senador Paulo Paim, no Congresso Nacional,
ao receber o documento. “Estou
entusiasmado,
esse anteprojeto
é um resultado
concreto da CPI
da Previdência”,
frisou o parlamentar. Na ocasião, o 1º secretário da APMP
destacou que,
ao focar em instrumentos mais
eficazes para cobrança de dívia CPI Prev, Norma Cavalcanti, presidente da Conamp, e Paulo Penteado, 1º secretário da APMP
das, a proposta
aumenta a pena dos grandes deve- confirma que “o Brasil não precisa de
dores, um dos maiores problemas da uma Reforma da Previdência; o Brasil
nossa Previdência. Isso vai melhorar e precisa consertar sua Previdência”.
muito a arrecadação, principalmente
“Venho aqui em nome da Copara o regime geral da Previdência, e, namp, falando em nome de sua preconsequentemente, resolver em parte sidente, Norma Cavalcanti, entregar
aquilo que dizemos, que a questão da a essa CPI um anteprojeto de lei que

versa sobre os crimes contra a Previdência Social. Neste anteprojeto nós
consolidamos, reunimos num único
instrumento todos os crimes contra a
Previdência, aumentamos as penas,
trazemos uma série de instrumentos para o juiz poder resgatar para
a Previdência aquele dinheiro que
foi desviado”, resumiu Paulo Penteado. E completou: “Temos a certeza
de que isso diminuirá em muito os
desvios do regime geral de Previdência Social. Essa CPI vai mostrar pra
todo o país as ferramentas pra isso.
A Conamp agradece o trabalho de
vossa excelência e do Senado nessa CPI tão importante para o país”.
O senador Paulo Paim concluiu: “O trabalho do Ministério Público, com certeza, tem sido gratificante, corajoso. E nos entusiasma a
fazer cada vez mais o bom combate, mostrando que nesse país existe muita gente do bem. Não desanimem. Vamos ver se, a partir de um
projeto como esse, avançamos ainda mais para resolver de vez essa
questão da Previdência. Uma salva
de palmas para o Ministério Público”.

é preciso cobrar e combater os devedores contumazes.
Por sua vez, Norma Cavalcanti, presidente da Conamp, destacou
a importância de São Paulo estar
recebendo a única audiência da CPI
Prev fora de Brasília e o trabalho feito pelo 1º secretário da APMP. “Em
nome dos 16 mil promotores e procuradores que nossa entidade nacional representa, gostaria de agradecer ao Paulo Penteado, que auxiliou
na elaboração do anteprojeto de Lei
sobre os crimes contra a Previdência.
Nosso país tem problemas, como todos têm. Mas nós não vamos desistir do Brasil. Vamos lutar, pois queremos um Brasil melhor”, completou.
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Foto: Marcos Palhares/APMP

histórica da CPI Prev na Alesp, em São Paulo

Na audiência pública: Paulo Paim, Leci Brandão, Paulo Penteado, Norma Cavalcanti e Arnaldo Faria de Sá
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Raquel Dodge assume PGR e CNMP tem
posse solene de dez novos conselheiros
Luiz Antonio Guimarães Marrey e Felipe Locke Cavalcanti representaram a APMP nas duas solenidades

A

A partir da esquerda: Luiz Antonio Guimarães Marrey, Roberto Livianu, Raquel Dodge e PGJ Gianpaolo Smanio

CONGRESSO NACIONAL DO MP - O presidente da
APMP, José Oswaldo Molineiro, participou da abertura do XXII Congresso Nacional do Ministério Público,
realizado pela Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp) e pela Associação Mineira do Ministério Público (AMMP) em Belo Horizonte (MG), entre os dias 27 e 29/09, com o tema “Três
décadas da Constituição Federal de 1988: os novos
desafios do Ministério Público”. O evento reuniu representantes da Instituição de todos os Estados da
federação e promoveu o debate de temas relevantes
para o aprimoramento da atuação da classe em todo
o país, proporcionando, também, a troca de experiências e o congraçamento entre os participantes.
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veira Amorim Junior (MP Federal), Dermeval Farias Gomes Filho (MP do Distrito Federal e Territórios), Lauro Machado
Nogueira (MP do Estado de Goiás), Leonardo Accioly da Silva (Ordem dos Advogados do Brasil), Erick Venâncio Lima
do Nascimento (Ordem dos Advogados
do Brasil), e Luiz Fernando Bandeira de
Mello Filho (Senado Federal).

Foto: Lucas Amaral/APMP

cional do Ministério Público (CNMP). O
colegiado é composto por 14 membros
- dois deles foram reconduzidos: Fábio
Bastos Stica e Orlando Rochadel ocupam
vagas destinadas aos Ministérios Públicos dos Estados. Além deles foram nomeados Marcelo Weitzel Rabello de Souza (MP Militar), Sebastião Vieira Caixeta
(MP do Trabalho), Silvio Roberto de Oli-

Foto: Conamp

nova procuradora-geral da
República (PGR), Raquel Elias
Ferreira Dodge, tomou posse
no cargo em solenidade realizada no
dia 18/09, em Brasília (DF), para um
mandato de dois anos. A APMP foi representada na ocasião por Luiz Antonio
Guimarães Marrey, ex-procurador-geral
de Justiça de São Paulo e que integra,
atualmente, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores. Compareceram à
posse, também, o procurador-geral de
Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio
Smanio, e Roberto Livianu, um dos assessores do Departamento de Assuntos
Institucionais e Parlamentares da APMP.
POSSE NO CNMP - O coordenador
de Assuntos Institucionais e Parlamentares da APMP, Felipe Locke Cavalcanti,
compareceu, no dia 25/09, à posse dos
dez novos integrantes do Conselho Na-

RECONDUÇÃO AO CNJ - O procurador de Justiça
Arnaldo Hossepian Salles Lima Júnior foi nomeado
formalmente para sua recondução a um segundo
mandato de dois anos no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na vaga destinada aos Ministérios Públicos estaduais. A nomeação foi feita pelo presidente da Câmara do Deputados, Rodrigo Maia (DEM/
RJ), no exercício do cargo de presidente da República, e publicada no Diário Oficial da União no dia
19/09. Em visita à APMP, Arnaldo Hossepian recebeu os cumprimentos do presidente José Oswaldo
Molineiro, do 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, do 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e do 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.
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STJ reafirma intimação de membro do
Ministério Público com entrega dos autos
Decisão elimina situação em que juiz deixa de abrir vista à Instituição para apresentação de memoriais

A
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Foto: Conamp

Terceira Seção do
E ressalta: “É induvidoso
Superior Tribunal de
que, nas hipóteses em que há
Justiça (STJ) decidiu
ato judicial decisório proferido
que “O termo inicial da conem audiência (no caso ora sob
tagem do prazo para imexame, trata-se de uma senpugnar decisão judicial é,
tença absolutória), haverá, em
para o Ministério Público,
tal momento, a intimação pesa data da entrega dos ausoal das partes presentes (detos na repartição adminisfesa e acusação). No entanto,
trativa do órgão, sendo iressa intimação não é suficienrelevante que a intimação
te para permitir ao membro
pessoal tenha se dado em
do Ministério Público (e tamaudiência, em cartório ou
bém da Defensoria Pública) o
por mandado”, sedimentanexercício pleno do contraditódo a Tese nº 959 dos Recurrio e do consequente direito a
sos Repetitivos daquela Corimpugnar o ato, seja porque o
te, o que impõe observânPromotor/Procurador da Repúcia pelos juízes e tribunais
blica não poderá levar consigo
nos termos do art. 927, III,
os autos tão logo encerrada a
do Código de Processo Peaudiência, seja porque não nenal (CPC). O presidente da
cessariamente será esse mesAPMP, José Oswaldo Molimo membro que impugnará o
neiro, vinha buscando soato decisório proferido em aulução para o tema, includiência. Então, a melhor exesive debatendo a questão
gese parece ser a que considurante reuniões da Assodera poder a intimação pesciação Nacional do Minis- O presidente da APMP já havia abordado o assunto em reunião da Conamp soal realizar-se em audiência,
tério Público (Conamp), em
mas dependente, para engenBrasília.
drar a contagem do prazo reseu desfavor a partir já dessas tanA decisão do STJ eliminará a tas audiências realizadas em série”. cursal, da entrega dos autos ao Miocorrência de situações em que juProssegue o acórdão: “Difícil nistério Público.”
ízes vinham deixando, em algumas não identificar um notório prejuízo
Do acórdão do STJ é significacomarcas, de abrir vista ao Ministé- institucional – com reflexos na defe- tivo ressaltar, por fim, que, “Ao fisrio Público, por exemplo, para apre- sa dos interesses sociais e individuais calizar a correta aplicação das leis,
sentação de memoriais, fundamen- indisponíveis – nas frequentes situa- o Ministério Público age com objetitando-se a negativa de encaminha- ções em que, encerrada uma tarde de vidade, mesmo quando é parte formento no sistema eletrônico e-SAJ audiência, já saia o Ministério Públi- malmente acusadora na ação pena disponibilidade permanente dos co com a ampulheta do prazo recur- nal pública. Logo, atua como parte e
autos digitais às partes, violando a sal em pleno curso, mesmo quando o também como fiscal do direito, é diprerrogativa legal de intimação me- promotor de justiça que participou do zer, exerce as suas funções instituciodiante entrega dos autos (prevista no ato judicial não será, necessariamen- nais no âmbito das ações penais por
art. 41, IV, L. 8.625/93 e no art. 224, te, quem receberá os autos para nele ele promovidas, de modo objetivo e
XI, LC-SP 734/93). Segundo o ministro oficiar”. Pontua o ministro do STJ que equilibrado (ao menos é esse o plano
do STJ Rogerio Schietti Cruz, relator “a intimação dos membros do Minis- das expectativas constitucionais). Eis
do acórdão, “parece irrazoável exi- tério Público, em qualquer grau de ju- a razão pela qual o interesse do Migir, em tal cenário, que um promo- risdição, será sempre pessoal, com um nistério Público se identifica, quando
tor de Justiça que realiza, ao longo plus, indispensável, como visto, para decide recorrer, não com um interesde sucessivas tardes de uma semana, a consecução de seus fins constitucio- se pessoal do membro dessa instituidezenas de audiências criminais, já nais: a intimação se aperfeiçoa me- ção, mas “com o interesse de obsertenha o prazo recursal correndo em diante a entrega dos autos com vista”. vância da lei”.
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Associação Brasileira das Mulheres de
Carreiras Jurídicas faz primeira reunião
Encontro em São Paulo contou com a participação de quatro das diretoras da APMP Mulher
Foto: Divulgação

A

primeira reunião da Associação
Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas (ABMCJ), realizada no dia 28/08, em São Paulo, contou
com a presença de quatro das diretoras do Departamento APMP Mulher,
as promotoras de Justiça Celeste Leite dos Santos, Fabiana Dal’Mas Rocha
Paes, Fabíola Sucasas Negrão Covas e
Maria Gabriela Prado Manssur. A ABMCJ tem como presidente a advogada Alice Bianchini e como vice-presidente Fabiana Dal’Mas Rocha Paes.
Na reunião, as associadas apresentaram propostas para os seguintes temas: mulher, carreira jurídica
e espaços de poder; igualdade salarial e cargos de lideranças nas carreiras jurídicas; participação da mulher nos espaços de poder dentro do
Ministério Público; medidas de participação equilibrada nas carreiras
públicas e privadas; dentre outros.
Também marcaram presença no
encontro a procuradora de Justiça Val-

Participantes apresentaram propostas para temas como igualdade salarial, cargos e espaços de poder

derez Abbud, a desembargadora Consuelo Yoshida, a advogada e presidente do Instituto da Mulher Negra (Geledés), Maria Sylvia, a juíza Tereza Cabral,
e as advogadas Gislaine Caresia, Ana
Carolina, Valdirene Paes, Clarisse Maria de Jesus D’Urso e Adriana D’urso.
A ABMCJ é uma organização não-governamental (ONG) de

caráter cultural, sem fins lucrativos, fundada em Belo Horizonte
(03/08/1985), composta por mulheres provindas de cargos e ocupações
de natureza jurídica: advogadas, defensoras, delegadas, promotoras e
procuradoras de Justiça, juízas, desembargadoras, ministras, professoras universitárias, entre outras.

Abuso sexual: promotores redigem minuta de anteprojeto
Diante dos recorrentes casos de abuso sexual praticados
principalmente contra mulheres
em transportes públicos, Pedro
Eduardo de Camargo Elias, conselheiro fiscal da APMP, e Celeste
Leite dos Santos, uma das diretoras do Departamento APMP Mulher, redigiram uma tese jurídica
sobre o tema, acompanhada de
minuta de anteprojeto de lei. A
iniciativa foi noticiada pelo jornal
O Estado de S.Paulo no dia 06/09.
Além disso, ambos lançaram
a campanha intitulada de #NãoFoiApenasImportunação, visando aperfeiçoar a legislação para o combate
efetivo desses casos de abuso sexu-
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al. O objetivo é conseguir, por meio
da criação de um novo tipo penal,
que os criminosos, considerados hoje
apenas contraventores, sejam adequadamente punidos, havendo uma
proteção eficiente à sociedade civil.
A jurisprudência entende que
os abusos sexuais cometidos sem violência ou grave ameaça têm como
pena apenas o pagamento de multa, em razão de serem considerados como contravenção penal de
importunação ofensiva ao pudor
(art. 61 do Decreto-Lei 3.688/1941).
NOTA DE APOIO - A APMP divulgou, no dia 1º/09, Nota de Apoio
ao promotor de Justiça Márcio Takeshi
Nakada, que atuou como represen-

tante do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) na audiência de custódia referente ao delito
praticado no interior de um veículo de transporte coletivo na capital
paulista no dia 29/09. Dizia trecho
do documento: “Ressalta-se que o
referido promotor de Justiça agiu,
como sempre age, dentro dos parâmetros legais, conforme o artigo 127, § 1º, da Constituição Federal, oferecendo parecer para posterior decisão do Poder Judiciário.
Manifestamos, por fim, nosso firme empenho junto ao Poder Legislativo para o aperfeiçoamento
de leis que criminalizam condutas
como a vislumbrada no citado caso”.
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Presidente da APMP participa do 3º
Congresso Criminal do Ministério Público
Evento foi realizado pela Escola Superior do Ministério Público, com apoio da APMP e PGJ
Foto: ESMP

O

Presidente José Oswaldo Molineiro (à direita) fala na abertura do evento realizado em Águas de Lindóia

HOMENAGEM DA WPO DA ONU – O promotor
de Justiça Roberto Livianu, um dos assessores do
Departamento de Assuntos Institucionais e Parlamentares da APMP, foi homenageado no dia 05/09
com o título de Benfeitor da Humanidade, concedido pela WPO da Organização das Nações Unidas
(ONU), pelo seu trabalho no Ministério Público. O
prêmio foi entregue a oito personalidades durante evento na Câmara Municipal de Indaiatuba (SP).
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O tema “O Ministério Público no
enfrentamento às novas formas de criminalidade”, com abordagens sobre ingerência penal e tutela penal de interesses difusos, foi debatido no último dia do
encontro. A palestra de encerramento
ficou a cargo de Jesús Maria Silva Sanchez, professor de Direito Penal da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha.

Foto: TJSP

dica suficiente e Ministério Público”
e “O futuro da Promotoria Criminal”.
Os presentes também acompanharam
outras três mesas temáticas para a discussão de teses: “Investigação criminal e controle externo”, “Segurança
pública, Promotoria Criminal e política criminal do Ministério Público” e
“Teses jurídicas penais e processuais”.

Foto: Divulgação

presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro, participou da abertura do 3º Congresso Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP),
no dia 31/08, em Águas de Lindóia
(SP). O evento, que se estendeu até
02/09, é realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/
Escola Superior do Ministério Público
(Ceaf/ESMP), com apoio da APMP e da
Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).
Além do presidente da APMP,
a mesa de abertura contou com a
participação do procurador-geral de
Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio,
do diretor do Ceaf/ESMP, Antonio
Carlos da Ponte, do corregedor-geral do MPSP, Paulo Afonso Garrido
de Paula, e da coordenadora do 20º
Núcleo Regional do Ceaf/ESMP, Lúcia
Bromerchenkel. Na noite de abertura
do Congresso, houve palestra proferida pelo desembargador aposentado Walter Fanganiello Maierovitch.
Outros painéis, no segundo dia
do Congresso, debateram o “Processo
penal contemporâneo, proteção jurí-

CONGRESSO LUSO-ÍTALO-BRASILEIRO – Com o
tema “Criminalidade Organizada”, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) sediou, entre os dias 30/08 e 01/09, o XX Congresso Luso-Ítalo-Brasileiro, organizado pelo Instituto Internacional de Estudos de Política Judiciária (Interpoj).
O procurador de Justiça Walter Tebet Filho proferiu palestra no segundo dia do encontro, representando a APMP, uma das apoiadoras do evento.
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Inaugurado prédio com a nova sede da
Promotoria de Justiça de Francisco Morato
Diretoria da APMP foi representada, na solenidade de inaugração, pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa
Fotos: APMP

A

nova sede da Promotoria de
Justiça de Francisco Morato, na região metropolitana
de São Paulo, foi inaugurada no dia
15/09. O prédio possui aproximadamente 700 metros quadrados e
situa-se na Rua Vinte Um de Março, nº 238, no bairro Belém Estação. A diretoria da APMP foi representada no evento pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.
Também estavam presentes o
procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, o subprocurador-geral de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais, José Antonio Franco da Silva, o coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) Cível, José Roberto Rochel,
o diretor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP),
Ricardo de Barros Leonel, o coor-

Os promotores de Francisco Morato, Bianca Reis D’Ávila Luchesi Farias, Vanessa Therezinha Sousa de Almeida,
Maria Isabel El Maerrawi e Paulo Roberto Ferreira Fortes, e o 1º tesoureiro da APMP, Renato Kim Barbosa

denador de Assuntos Estratégicos,
José Carlos Cosenzo (ex-presidente
da APMP), e os promotores de Justiça de Francisco Morato, Bianca Reis

SOROCABA – O Grupo de Estudos “Luiz Gonzaga Machado”, de Sorocaba e Itu, debateu a Reforma da Previdência em reunião realizada no dia 16/09. O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o procurador-geral de Justiça em exercício naquela ocasião, José Correia de Arruda Neto, que é, também,
membro do Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP), participaram da palestra proferida pelo 1º
secretário da entidade de classe paulista, Paulo Penteado Teixeira Junior. Compuseram a mesa do evento, também, o coordenador-geral dos Grupos de Estudos, Pedro Eduardo de Camargo Elias, que é um
dos conselheiros fiscais da APMP, e o coordenador do
Grupo de Estudos de Sorocaba e Itu, Antonio Farto.
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D’Ávila Luchesi Farias, Vanessa Therezinha Sousa de Almeida, Maria Isabel
El Maerrawi e Paulo Roberto Ferreira Fortes, entre outras autoridades.

PIRACICABA – No dia 20/09, o Grupo de Estudos “Oscar Xavier de Freitas”, que abrange os municípios de
Piracicaba, Rio Claro, Americana e Limeira, promoveu palestra do jurista Luiz Flávio Gomes, que abordou o tema “Lava-Jato: Ética, Cidadania e Novas Lideranças”, com mediação do promotor de Justiça Roberto Livianu, um dos assessores de Assuntos Institucionais e Parlamentares da APMP e presidente do
Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). O encontro
do Grupo de Estudos aconteceu na da Promotoria
de Justiça de Piracicaba. Recentemente, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, compareceu,
na capital paulista, ao lançamento do livro “O jogo
sujo da corrupção”, de autoria de Luiz Flávio Gomes.
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Escola Superior do Ministério Público
realiza Simpósio da Infância e Juventude
Fotos: Lucas Amaral/APMP

Presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, participou da abertura do evento na capital paulista

José Oswaldo Molineiro, Antonio Carlos da Ponte, PGJ Gianpaolo Smanio e corregedor Paulo Garrido de Paula

O

presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro, participou da abertura do “Simpósio da Infância e Juventude – ECA 27

anos: compromissos com a política
socioeducativa”, em 22/09, na sede
do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do

Ministério Público de São Paulo (Ceaf/
ESMP), na capital paulista. Na mesa
do evento, além do presidente da entidade de classe, também estavam o
procurador-geral de Justiça, Gianpaolo
Poggio Smanio, o corregedor-geral da
Instituição, Paulo Afonso Garrido de
Paula, o diretor do Ceaf/ESMP, Antonio Carlos da Ponte, e a promotora de
Justiça Vera Lúcia Acayaba de Toledo.
O simpósio contou com diversas palestras e painéis de debates
sobre o papel do Ministério Público
na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sobre
questões relativas à Fundação Casa,
mantida pelo governo do Estado de
São Paulo, e sobre medidas socioeducativas destinadas aos menores
infratores, dentre outros assuntos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) realizou, em
12/09, o workshop “MP e Diversidade”, que tratou dos direitos LGBT –
sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Transgêneros. Foram abordados temas como
direito ao uso do nome social e o
combate à homofobia, dentre outros. Representando a diretoria da
APMP, esteve presente o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias, que é, também, coordenador-geral dos Grupos de Estudos e
membro do Conselho de Políticas
e Estudos Institucionais (Conepi), e
Fabíola Sucasas Negrão Covas, uma
das diretoras da APMP Mulher. O
evento foi transmitido ao vivo pelo
canal da APMP no YouTube.
Fizeram exposiçõesa assessora do Centro de Apoio Opera-
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Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

Ministério Público faz workshop sobre direitos LGBT

Na mesa, a oficial de Promotoria Mary Fernanda Mariano e a promotora Fabíola Sucasas Negrão Covas

cional (CAO) Cível, Roberta Andrade
da Cunha Logiodice, a coordenadora do Núcleo de Gênero do MPSP,
Valéria Scarance Fernandes, o promotor de Justiça Criminal Alfonso
Presti, o médico e coordenador do

Ambulatório Médico do MPSP, Rodrigo Itocazo Rocha, a oficial de
Promotoria Mary Fernanda Mariano, o antropólogo Thiago Teixeira Sabatine e a advogada Marina Ganzarolli.
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APMP homenageia aposentado

Presidente e vice da Conamp, Norma Cavalcanti e Victor Hugo Palmeiro Azeve

O

s mais recentes aposentados
do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP)
foram homenageados durante jantar realizado pela APMP na noite de
15/09, na capital paulista. Eles foram
saudados pelo presidente da entidade de classe, José Oswaldo Molineiro, e pelas diretoras dos Departamentos de Aposentados, Cyrdêmia
da Gama Botto, e de Relações Públicas, de Convênios e Eventos e de Cerimonial, Paula Castanheira Lamenza, responsáveis pela organização e
realização do jantar.
Prestigiaram o evento a presidente da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp), Norma Angélica Reis Cardosos Cavalcanti, o vice-presidente da
entidade nacional, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, e o procurador-geral de Justiça de São Paulo,
Gianpaolo Poggio Smanio. Durante
a confraternização também foi prestada, pessoalmente, homenagem ao
advogado José Manoel de Arruda
Alvim Netto, por ter confeccionado
parecer sobre o Projeto do Extrateto. Ele estava acompanhado pela
esposa, a advogada Thereza Celina
Diniz de Arruda Alvim, e pelo advogado Rennan Faria Kruger Thamay.
Receberam placas comemorativas como homenagem do Departamento de Aposentados da APMP, por
ordem alfabética, os recém-aposentados do MPSP: Ayrton Jacó Alves,

Ayrton Jacó Alves
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A partir da esquerda: o advogado José Monoel de Arruda Alvim Netto, o deputado Arnaldo Faria de Sá, a diretora de Re
Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, o PGJ Gianpaolo Smanio, a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, o vice-pre

Antônio Augusto Mello de Camargo
Ferraz, Geraldo Navarro Cabanas,
José Roberto Castilho, José Roberto
Marques, Luiz Claudio Pastina, Maria Elisabete de Morais, Newton Silveira Simões Junior e Silvana Buogo.
Todos receberam cumprimentos, em
companhia de familiares.
Na ocasião, a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama, falou sobre a importância do encontro e do trabalho re-

Antônio Augusto M. Camargo Ferraz

alizado por aqueles que dedicaram
tantos anos à Instituição: “Eu vejo
os meus colegas todos se confraternizando aqui – são pessoas que
lutaram a vida inteira para alçar o
Ministério Público ao patamar em
que se encontra. Farei tudo para
defender a Instituição e os direitos
e benefícios da classe”.
Por sua vez, o presidente da
APMP, José Oswaldo Molineiro ressaltou que o momento é de concen-

Geraldo Navarro Cabanãs

José Roberto Castilho
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José Robe

os do MPSP em jantar na capital
Fotos: Rogério Oliveira/APMP

edo, e PGJ Gianpaolo Smanio prestigiaram o evento realizado no Buffett França

elações Públicas, Convênios e Eventos e Cerimonial, Paula Lamenza, o presidente José Oswaldo Molineiro, a diretora de
residente da entidade nacional, Victor Hugo de Azevedo Neto, e o 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez

erto Marques

tração de esforços na luta em defesa do Ministério Público e de seus
membros. “Jamais faltará luta, nós
não nos renderemos”, ressaltou o
dirigente. “O Ministério Público é
forte, o Ministério Público luta há
muito tempo. Nós somos guerreiros”, acrescentou.
A presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, elencou todos os
projetos acompanhados institucionalmente em Brasília, em conjunto

Luiz Claudio Pastina
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com a entidade de classe paulista.
“O apoio da APMP é de suma importância neste momento difícil que o
país passa. Aqui temos homens e
mulheres de bem que fortalecem
cada vez mais o Ministério Público
brasileiro”, concluiu.
Da mesma forma, o PGJ Gianpaolo Smanio salientou o trabalho realizado conjuntamente com a APMP
no Congresso Nacional: “O país passa por uma crise grave, e as institui-

Maria Elisabete de Morais

ções estão cada vez mais questionadas”, observou. “Mas o nosso trabalho tem sido feito em conjunto [PGJ
e APMP], o que tem sido importante para a obtenção de vitórias para
o Ministério Público”.
Também compareceram ao
jantar da APMP em homenagem aos
aposentados o decano do Órgão Especial do Colégio de Procuradores,
Fernando José Marques, o secretário do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), Tiago Cintra Zarif, o assessor do Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público
(Ceaf/ESMP), Romeu Galiano Zanelli
Júnior, e o deputado federal Arnaldo
Faria de Sá (PTB/SP), que é um dos
coordenadores, no Congresso Nacional, da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social,
e que colabora com a APMP e com
a Conamp nas questões de interesse do Ministério Público.
Além do presidente José Oswaldo Molineiro e das diretoras Cyrdêmia
da Gama Botto e Paula Castanheira
Lamenza, representaram a APMP no
evento o 1º vice-presidente, Marcio
Sérgio Christino, o 2º vice-presidente,
Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior,
o coordenador o Departamento de
Assuntos Institucionais e Parlamentares, Felipe Locke Cavalcanti, e uma
das diretoras do Departamento Cultural, Beatriz Helena Ramos Amaral.

Newton Silveira Simões Junior

Silvana Buogo
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Ministro Herman Benjamin, do STJ, é
homenageado em evento em São Paulo
Presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, compareceu ao jantar na sede da Apamagis
Foto: Apamagis

N

A partir da esquerda, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, o ministro Herman Benjamin,
o presidente da Apamagis, Oscild de Lima Junior, e o presidente da Ajufesp, Bruno César Lorencini

APADEP – O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, receberam em 20/09 visita do presidente da Associação
Paulista de Defensores Públicos (Apadep), Leonardo Scofano, do diretor financeiro daquela entidade,
Paulo Guardia Filho, e de seu diretor administrativo,
Marco Chibebe. Também estava presente, na ocasião,
o procurador de Justiça Fernando José Marques, decano do Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP). Durante o encontro, os dirigentes trataram
de assuntos recorrentes no Congresso Nacional, como
a Reforma da Previdência e o Projeto do Extrateto.

16

APMP em Campos do Jordão (SP), foi
aprovada Nota Pública em homenagem ao ministro Herman Benjamin,
que foi relator do processo de cassação
da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

com o tema: “Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores”.
Entre os dias 08 e 11/06 de 2017,
durante o XIII Encontro de Aposentados e Pensionistas do Ministério Público, evento organizado e realizado pela
Foto: Dora Estevam/APMP

a noite de 21/09, foi realizado jantar em homenagem
ao ministro Antônio Herman
de Vasconcellos e Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na
sede da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), em São Paulo.
O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, compareceu ao encontro, ao lado de diversas autoridades.
Herman Benjamim foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), ingressando na Instituição em 1982, tendo como colegas de concurso José
Oswaldo Molineiro e Cyrdêmia da
Gama Botto, atual diretora do Departamento de Aposentados da APMP.
Por isso, mesmo após ser nomeado para o STJ, continuou associado à entidade de classe paulista e
prestigiando seus encontros – como,
por exemplo, em dezembro de 2015,
quando proferiu palestra no Seminário Jurídico da APMP, no Guarujá (SP),

PREFEITO – A diretoria da APMP recebeu, em 19/09,
visita do prefeito de São Bernardo do Campo (SP),
Orlando Morando (PSDB), que estava acompanhado
de seu secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania,
José Carlos Gobbis Pagliuca, procurador de Justiça
aposentado. Na Sede Execuvita, eles foram recebidos pelo presidente José Oswaldo Molineiro, pelo 1º
tesoureiro, Renato Kim Barbosa, pelo coordenador
do Departamento de Assuntos Institucionais e Parlamentares, Felipe Locke Cavalcanti, pelo diretor de
Benefícios do Fundo de Emergência, Edson Alves da
Costa, e pelo promotor de Justiça Alfredo Coimbra.

APMP EM AÇÃO - Outubro 2017

