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Entrega dos autos ao MP: APMP obtém
vitória no Supremo Tribunal Federal

E

m decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, relator, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
denegou mandado de segurança impetrado pelo Estado de São Paulo,
representando o Tribunal de Justiça (TJSP), contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) favorável à APMP e à promotora de Justiça Daniela Rangel Cunha Amadei, de
Cachoeira Paulista. Com isso, a juíza Roseane Cristina Aguiar Almeida deverá entregar os autos de inquérito e processo no prédio ocupado pelo Ministério Público naquele
município. Páginas 2 [Editorial] e 9

Diárias: TJSP mantém
decisão favorável
Preservado direito ao recebimento de diárias integrais quando
em exercício ou diligência fora de sua
comarca, sede ou circunscrição, mas
no local de suas residências. Página 9

Foto: Lucas Amaral/APMP

Autos de inquérito e processo devem ser entregues pelo Poder Judiciário no prédio da Instituição

AUTORES DO MP – O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, compareceu ao lançamento do projeto “Autores do MP”, que tem por objetivo a divulgação de obras jurídicas de autoria dos membros do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP). Todas as obras lançadas estão
disponíveis tanto na Biblioteca César Salgado quanto na biblioteca da
entidade de classe paulista, localizada em sua Sede Executiva, no prédio
sede do MPSP. A APMP lançou ainda seu primeiro e-book (livro digital),
“O Futuro do Ministério Público”, com artigos de associados que fazem
reflexões sobre os desafios, as inovações e as propostas para a Instituição nos próximos anos, visando à reflexão sobre uma atuação proativa e
propositiva, em benefício da sociedade e do interesse público. Página 18

Associação foca mobilização em projetos
de interesse da classe e da Instituição

Garantia do futuro: diretoria investe em
profissionalização e sustentabilidade

Contato com parlamentares de diversos partidos
é intensificado a fim de garantir que as proposições que
tratam de assuntos de interesse do Ministério Público e
da classe, para que tenham o melhor encaminhamento
e desfecho no Congresso Nacional. Páginas 4, 5, 6, 7 e 8

Desde o início de seu mandato, a diretoria da APMP
colocou em movimento um complexo plano de reestruturação administrativa, visando à longevidade sustentável e a atender com excelência, equidade e transparência
todas as faixas do quadro de associados. Páginas 16 e 17

SEDE CAMPESTRE TEVE FESTA DAS CRIANÇAS COM TEMA ‘MITOS E LENDAS FOLCLÓRICAS’ – Página 19
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
PERSISTÊNCIA RECOMPENSADA

A vitória obtida no Supremo
Tribunal Federal
(STF), que obriga
a entrega dos autos de inquérito e processo ao Ministério Público no município paulista de
Cachoeira Paulista, noticiada, com ênfase, na manchete desta edição [e na
página 9], é a recompensa da persistência da promotora de Justiça Daniela Rangel Cunha Amadei e da APMP.
Desde 2013, lutamos em conjunto por esse direito, em todas as
instâncias, obtendo justo reconhecimento – primeiro por parte do Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ), e,
agora, referendado pelo STF.
Parabenizamos a referida promotora de Justiça e cremos que o
caso, emblemático, servirá como jurisprudência no futuro, em benefício
do Ministério Público e dos colegas.
E, mais uma vez, a APMP atua como
deve, efetivamente: como entidade
representante de classe, em defesa
dos colegas associados e dos direitos e das prerrogativas dos membros
da Instituição.
José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista do
Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“Parabéns, presidente José
Oswaldo Molineiro e toda sua valorosa equipe. Mesmo em tempos difíceis, conseguiram grandes realizações.
Fico feliz de fazer parte desse grupo.”
– João Antônio dos Santos Rodrigues,
procurador de Justiça e um dos diretores do Departamento de Esportes da
APMP, sobre o processo de reestruturação administrativa implementado
pela atual diretoria da entidade de
classe (ver páginas 16 e 17 desta edição)
“Ótimas notícias! Parabéns,
presidente José Oswaldo Molineiro.” – Ricardo Prado Pires de Campos, procurador de Justiça e 2º vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático (MPD)
“Já parabenizei e quero parabenizar de novo a diretoria da APMP.
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Quando ouço falar de profissionalização no terceiro setor, isso gera um
entusiasmo muito grande. Vislumbramos o futuro, a sustentabilidade.
É um processo complexo, exige muita compreensão, colaboração e apoio
dos colegas porque o projeto é excelente, um dos melhores que já vi.
Estamos em boas mãos.” – Eliel Ramos Maurício, promotor de Justiça
“Parabéns, presidente Molineiro.” – Gilson César Augusto da Silva, promotor de Justiça
“Confiança nos nossos representantes! Parabéns, diretoria da APMP.”
– Karyna Mori, promotora de Justiça
“Estamos em boas mãos, parabéns, presidente Molineiro.” – Marcos
Akira Misuzaki, promotor de Justiça
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP – GESTÃO 2017/2018
Presidente: José Oswaldo Molineiro
1º Vice-presidente: Marcio Sérgio Christino
2º Vice-presidente: Gabriel Bittencourt Perez
1º Secretário: Paulo Penteado Teixeira Junior
2º Secretário: Tiago de Toledo Rodrigues
1º Tesoureiro: Renato Kim Barbosa
2º Tesoureiro: Valéria Maiolini
Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto

JURICIC ASSUME VAGA NA
COMISSÃO PROCESSANTE
O procurador de Justiça Paulo Juricic, ouvidor da APMP, assumiu em 16/10 vaga na Comissão
Processante Permanente do Ministério Público de São Paulo (MPSP),
que tem, ao todo, cinco integrantes. A nova função não afasta o procurador de suas atribuições. A Comissão Processante tem a finalidade de apurar possíveis irregularidades funcionais dos membros da
instituição. O mandato desta gestão termina no próximo dia 31/12.

FRENTE DIVULGA VÍDEO
COM DIRETOR DA APMP
A Frente Parlamentar Mista
em Defesa da Previdência Social,
composta por parlamentares das
duas Casas Legislativas e coordenada pelo senador Paulo Paim (PT/
RS), que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência
(CPI Prev), e pelo deputado Arnaldo
Faria de Sá (PTB/SP), divulgou em
17/10 um vídeo com o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, alertando sobre os pontos
nocivos da Reforma da Previdência.

APMP TEM NOVO SITE, MAIS
DINÂMIDO E INTUITIVO
Desde 06/10, a APMP tem
um novo site, mais moderno, dinâmico, intuitivo e fácil de navegar. A
mudança para uma nova plataforma
tornou o portal mais prático e organizado para os associados, com visual limpo e atrativo. Isso favorece
o acesso ao extenso conteúdo disponível e também aos diversos serviços e atendimentos prestados pela
APMP. O avanço tecnológico também
garante comodidade e o aprimoramento dos critérios de segurança.

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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Jurista Arruda Alvim é recebido pela
diretoria da APMP e pelo procurador-geral
Professor produziu parecer favorável às prerrogativas institucionais e financeiras do Ministério Público
Foto: Lucas Amaral/APMP

O

A partir da esquerda: Cyrdêmia da Gama Botto, Luiz Cesar Pellegrini, Rennan Kruger Thamay, jurista Arruda
Alvim, PGJ Gianpolo Smanio, presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e Paula Castanheira Lamenza

nanceiras e institucionais do Ministério Público. Por isso, a diretoria o ex-corregedor Luiz Cesar Gama Pellegrini
acompanharam José Manoel Arruda

Alvim e Rennan Kruger Thamay até o
gabinete do procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio, a quem
o parecer foi entregue formalmente.

Foto: Lucas Amaral/APMP

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

jurista José Manoel Arruda
Alvim visitou a diretoria da
APMP e o gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) no
dia 03/10. Em companhia do advogado Rennan Faria Kruger Thamay, o
jurista foi recebido, na Sede Executiva da entidade de classe, pelo presidente José Oswaldo Molineiro, pela
diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto,
e pela diretora do Departamento de
Relações Públicas, de Eventos e de Cerimonial, Paula Castanheira Lamenza.
Estava presente, também, o ex-corregedor-geral e procurador de Justiça
aposentado Luiz Cesar Gama Pellegrini.
A APMP solicitou ao jurista, sem
qualquer ônus aos seus associados, um
parecer em favor das prerrogativas fi-

JUIZ NORTE-AMERICANO – A diretoria da APMP
recebeu, em 03/10, visita do juiz federal dos Estados Unidos (sênior) Peter J. Messitte, professor adjunto de Direito Comparado e diretor do Programa de Estudos Jurídicos Brasil-Estados Unidos na
American University Washington College of Law.
Ele estava acompanhado pelo presidente da Seção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), desembargador Luiz Antonio de Godoy, e pelo juiz assessor do TJSP Marcus
Vinicius Kiyoshi Onodera. O juiz norte-americano
proferiu palestras no Palácio da Justiça e na Faculdade de Direito da USP. A comitiva foi recepcionada na APMP pelo presidente, José Oswaldo Molineiro, e pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.
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HOMENAGEM DO TJSP – O advogado, professor e
desembargador José Manoel de Arruda Alvim foi o
homenageado da “Agenda 150 Anos de Memória
Histórica do Tribunal Bandeirante”, em 23/10, no
Salão do Júri do Palácio da Justiça. O homenageado estava acompanhado pela esposa, a advogada Thereza Diniz de Arruda Alvim, e pela filha, Teresa de Arruda Alvim. A APMP foi representada na
solenidade por seu presidente, José Oswaldo Molineiro, pelo coordenador do Departamento de Assuntos Institucionais e Parlamentares, Felipe Locke Cavalcanti (ex-presidente da entidade de classe, que estava acompanhado pela esposa, a advogada Renata Guardia), e pelo diretor de Benefícios
do Fundo de Emergência, Edson Alves da Costa.
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Diretoria da APMP foca mobilizaçã

Reforma da Previdência e Projeto do Extrateto estão entre os assuntos pr

dor Hélio José da Silva Lima (PMDB/DF),
e sua equipe. O diretor da APMP foi
ouvido por duas vezes por esta comissão e segue com as
tratativas no Senado, para onde a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC)
287, relativa à Reforma da Previdência pretendida pelo
governo federal, po- À esquerda, o senador Hélio José com Paulo Penteado; à direita, o 1º secretário e o presid
derá ser encaminhada caso seja aprovada na Câmara dos putados em setembro deste ano para
Deputados. O senador Hélio José apre- apreciar e conferir parecer ao Projeto
sentou o relatório da CPI no dia 23/10, de Lei (PL) 6726/2016, que versa soque foi aprovado no dia seguinte, con- bre o Extrateto. Aprovado pelo Senafirmando a conclusão da Nota Técnica do em dezembro do ano passado, o reda APMP, encampada pela Conamp, de ferido projeto encontra-se agora em
que a Previdência brasileira não é defi- discussão na Câmara dos Deputados,
citária (leia notícia na próxima página). que vem realizando audiências públiOs dirigentes da APMP estive- cas semanais a fim de formular um param reunidos também, no dia 10/10, recer sobre o tema.
Além de acompanhar a instacom o deputado federal Antonio Goulart (PSB/SP), membro da Comissão lação da Comissão Especial do ExEspecial instalada na Câmara dos De- trateto, a diretoria marca presença
Fotos: APMP

A

Reforma da Previdência, a nova
redação da Lei de Execuções Penais (LEP), o projeto do Extrateto e a Lei de Abuso de Autoridade,
temas de extrema importância institucional, foram o foco de reuniões da
diretoria da APMP com parlamentares
em Brasília (DF) durante o mês de outubro. Nos dias 09 e 10/10, o presidente, José Oswaldo Molineiro, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, estiveram na capital federal em
contato com parlamentares de diversos partidos a fim de garantir que as
proposições que tratam destes assuntos tenham o melhor encaminhamento e desfecho no Congresso Nacional.
No dia 09/10, Paulo Penteado,
considerado hoje uma das maiores autoridades em Reforma da Previdência
no país, autor da Nota Técnica sobre
o tema encampada pela Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), esteve reunido
com o relator da matéria na Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência Social (CPI Prev), criada com
o objetivo de investigar a situação financeira da Previdência Social, sena-

Senadores estreitam diálogo em visita à capital paulista
Foto: Lucas Amaral/APMP

de de classe paulista,
José Oswaldo Molineiro, em encontro que
contou também com
a participação do promotor de Justiça aposentado Vidal Serrano Nunes, da procuradora de Justiça Eliana
Passarelli e do coorPresidente Molineiro, visitantes e membros do MP na Sede Social
denador de Assuntos
Os senadores José Medei- Estratégicos da Procuradoria-Geral
ros (PSD/MT) e Magno Malta (PR/ de Justiça (PGJ), José Carlos Cosenzo.
ES), acompanhados pelo delegaMagno Malta é membro titudo federal Flávio Setti, estiveram lar da Comissão de Constituição, Jusna APMP no dia 23/10, em visita tiça e Cidadania (CCJ) do Senado, por
à diretoria. Eles estreitaram diá- onde todas as principais proposições
logo com o presidente da entida- são apreciadas antes de seguirem ao
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Plenário, e José Medeiros compõs a
Comissão Parlamentar de Inquérito da Reforma da Previdência (CPI
Prev), colegiado onde o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, foi ouvido por duas vezes.
A CPI Prev, criada com o objetivo de investigar a situação financeira da Previdência Social antes da
votação da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 287/16, que versa sobre a matéria, teve relatório
apresentado e aprovado em outubro, confirmando a conclusão de
Nota Técnica produzida pela APMP
e encampada pela Conamp de que a
Previdência brasileira não é deficitária (leia notícia na próxima página).
EM AÇÃO
EM AÇÃO
- Novembro
- Março 2017
2016
APMP
APMP

ão em projetos de interesse do MP

rioritários que a diretoria trata com parlamentares no Congresso Nacional

Ainda no
mês de outubro, a Conamp
também encampou Nota
Técnica produzida pela APMP
sobre o Projeto
do Extrateto, que
detalha suas inconstitucionalidades e defende sua rejeição
no Congresso Nacional. Assim que
dente da APMP, José Oswaldo Molineiro, com os deputados Onyx Lorenzoni e Major Olímpio
apreciado, o PL
em todas audiências públicas realiza- 6726/2016, seguirá ao Plenário para
das: a primeira, realizada em 26/09, deliberação.
foi acompanhada pelo 1º tesourei- COMISSÃO DE SEGURANÇA – Ainda
ro, Renato Kim Barbosa, e pelo con- no dia 10/10, o presidente e o 1º seselheiro fiscal Pedro Eduardo de Ca- cretário da APMP estiveram em contamargo Elias; na seguinte, em 03/10, to, em Brasília, com os deputados Cacompareceram Pedro de Camargo pitão Augusto (PR/SP), Major Olímpio
Elias e Celeste Leite dos Santos, uma (SD/SP) e Onyx Lorenzoni (DEM/RS) e
das diretoras da APMP Mulher e do participaram, como convidados, de
Departamento de Convênios e Even- reunião ordinária da Comissão de Setos; e Pedro Elias esteve ainda, em gurança Pública e Combate ao Crime
24/10, na terceira reunião (leia notí- Organizado, onde temas pertinentes
ao MP são discutidos semanalmente.
cia na página 8).

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – Outro relevante encontro ocorrido foi com o deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG),
relator da Comissão Especial do Projeto
de Lei (PL) 7223/2006, que versa sobre a
Lei de Execuções Penais na Câmara dos
Deputados. Trata-se de uma proposição
que correrá concomitantemente ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 513/2013, sobre o mesmo tema, aprovado em 05/10
no Senado, e que estava previsto para
ser encaminhado em breve.
O PL 7723/2006, dentre outros
pontos, trata sobre a progressão de regime de cumprimento de pena, institui
o regime disciplinar de segurança máxima, endurece as regras para progressão de regime e livramento condicional,
regula o emprego de algemas, tipifica o
crime de facilitação à comunicação de
voz e dados por rede sem fio, dispõe sobre a perda do sigilo e restrição da comunicação do preso e inclui regras para
o bloqueio de telecomunicação nos estabelecimentos prisionais.
A intenção da direção da APMP
é, acima de tudo, demonstrar os riscos
para a sociedade civil que representa o
PLS 513/2013.

Relatório da CPI Prev confirma conclusão de Nota Técnica
Foto: Waldemir Barreto/Agência Brasil

defendendo que a reforma é desnecessária, pois
a Previdência Social não é
deficitária – exatamente
como aponta a Nota Técnica de autoria do 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, que foi encampada
pela Conamp. A CPI ouSenadores Hélio José, relator, e Paulo Paim, presidente da CPI Prev
viu mais de 200 pessoO senador Hélio José (Pros/ as, entre elas, por duas vezes, o diriDF), relator da Comissão Parla- gente da entidade de classe paulista.
mentar de Inquérito da Reforma
A pedido de alguns membros
da Previdência (CPI Prev), apresen- da Comissão, o relator concordou em
tou no dia 23/10 seu relatório final retirar do texto final os indiciamentos
sobre a matéria, que foi aprovado dos ministros da Fazenda, Henrique
por unanimidade no dia seguinte, Meirelles, e da Casa Civil, Eliseu Padi-
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lha, que segundo o texto apresentaram à sociedade brasileira “dados
irreais e contas que não procedem”.
O relatório aprovado será enviado para a Casa Civil, Ministérios
da Fazenda, do Planejamento, da
Justiça e da Transparência, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
Secretaria de Previdência, Tesouro
Nacional e Receita Federal, Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Conselho Nacional de Previdência Social, Polícia Federal, Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT)
e Tribunal de Contas da União (TCU).
A CPI também vai apresentar projetos de lei e emendas à Constituição.
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Promotores entregam Nota Técnica sobre
abuso sexual nos transportes em Brasília

O

s promotores de Justiça Celeste Leite dos Santos, uma
das diretoras da APMP Mulher e do Departamento de Convênios
e Eventos, e Pedro Eduardo de Camargo Elias, um dos conselheiros fiscais da
APMP e coordenador-geral dos Grupos de Estudos, entregaram em Brasília (DF), no dia 17/10, Nota Técnica
de sua autoria ao Projeto de Lei (PL)
5.452/16, que se encontra em exame
na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados. O projeto prevê a criação, entre
outras tipificações de crimes sexuais,
da figura do estupro em transportes
públicos, cria o estupro mediante extorsão sexual, estupro coletivo, estupro de vulnerável mediante extorsão
sexual, estupro coletivo de vulnerável,
divulgação de cena de estupro e estupro de vulnerável e de sexo, nudez ou
pornografia e dá outras providências.
O texto desenvolvido pelos promotores de Justiça foi entregue à relatora da matéria na CCJ, a deputada
Soraya Santos (PMDB/RJ), com a intenção de que se inclua ao texto o tipo
penal do molestamento sexual, como
previsto no PL 8834/2017, de autoria
da senadora Marta Suplicy (PMDB/SP),
e que ocorra a exclusão do estupro de
vulnerável privilegiado e do artigo 218B, atualmente no projeto. Durante a
reunião com a parlamentar, os referidos membros do MP ainda propuseram que houvesse mudanças no Código de Processo Penal (CPP) e na Lei de
Execuções Penais (LEP), além do próprio projeto, visando a possibilitar aos
Estados e ao Distrito Federal a criação
de Varas Especializadas no trato de
crimes sexuais. Outra sugestão constante na Nota Técnica foi para que o
abuso sexual nos transportes possua
tipo penal autônomo.
O PL 5.452/16 teve origem no
Senado Federal (PLS 618/15). De autoria da senadora Vanessa Grazziotin
(PCdoB/AM), foi aprovado pelo Senado em junho de 2016. A matéria já
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Fotos: APMP

Celeste Leite Santos e Pedro de Camargo Elias encaminharam proposta à deputada Soraya Santos

Deputada Soraya Santos com Celeste Leite Santos e, à direita, parlamentares com Pedro de Camargo Elias

foi aprovada, por unanimidade, pela
Comissão de Defesa dos Direitos da
Mulher (CMulher) da Câmara e deverá ser apreciada na CCJ já nas próximas reuniões do colegiado. A esta
matéria deve ser apensado outro PL
que corre na Câmara dos Deputados
concomitantemente, o 8.834/17, que
teve origem no Senado, de autoria da
senadora Marta Suplicy (PMDB/SP). A
parlamentar, para sua redação final,
baseou-se em tese e proposta de anteprojeto dos promotores de Justiça Celeste Leite e Pedro Elias. Ambos
prepararam o material diante dos recorrentes casos de abuso sexual praticados principalmente contra mulheres em transportes públicos. O PL foi
provado pelo Senado Federal em outubro e ficou no aguardo de distribuição pelo presidente da Câmara.
SEMINÁRIO - Foi realizado em 19/10,
na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP), seminário sobre
abuso sexual nos transportes públicos. Os promotores de Justiça Celeste
Leite dos Santos e Pedro Eduardo de
Camargo Elias detalharam no evento
a proposta de sua autoria encaminhada ao Congressso Nacional. Também
compuseram a mesa do seminário:
Maria Celeste Cordeiro Leite Santos,
professora da PUC-SP, e Carla Beira,
gestora da Organização Não-Governamental (ONG) “Bem Querer Mulher”, que representou, na ocasião,

a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil (Libra).
“Percebendo um vácuo na legislação [sobre o abuso sexual nos transportes públicos], eu e a Dra. Celeste entendemos que havia necessidade um tipo
penal intermediário”, afirmou, em sua
exposição, Pedro Eduardo de Camargo
Elias. Por sua vez, Celeste Leite dos Santos pontuou: “Existe em nossa sociedade
uma tolerância ao abuso sexual, a partir
da construção das identidades femininas e masculinas. Há cerca de três anos,
o Dr. Pedro conversava comigo sobre a
ausência de uma punição adequada. Por
isso, em nossa proposta, estamos fazendo uma revisão abrangente”.
Entre os presentes estavam a
promotora de Justiça Fabíola Moran
Faloppa, diretora do Departamento de
Patrimônio da APMP, representando o
presidente da entidade, José Oswaldo
Molineiro, a promotora de Justiça Silvia Chakian de Toledo Santos, assessora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/ Escola Superior
do Ministério Público (CEAF/ESMP),
representando o diretor da Escola Superior, Antonio Carlos da Ponte, o juiz
Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, representando o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP), o delegado de Polícia Joaquim Dias Alves. Os
diretores da APMP foram entrevistados, ao fim do seminário, por equipes
de reportagem da TV PUC e da TVT.
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Diretora da APMP Mulher recebe Diploma
Mulher-Cidadã 'Carlota Pereira de Queirós'
A promotora de Justiça Maria
Gabriela Prado Manssur, uma das diretoras da APMP Mulher, foi escolhida como uma das cinco premiadas na
edição deste ano do Diploma Mulher-Cidadã "Carlota Pereira de Queirós",
concedida pela Câmara dos Deputados, em Brasília. A eleição foi realizada
no dia 20/09 pela Comissão de Defesa
dos Direitos da Mulher daquela Casa
Legislativa. A entrega da premiação
ocorreu em 26/10, Na Câmara dos
Deputados, em Brasília (DF). A honraria premia mulheres que, no País,
tenham contribuído para o exercício
da cidadania, na defesa dos direitos
da mulher e questões do gênero. Também foram agraciadas nesta edição a
advogada Daniela Rodrigues Teixeira,
a cantora Elza da Conceição Soares,
a médica Marina Kroeff e a líder comunitária Raimunda Gomes da Silva.
MEDALHA DA PM – Em solenidade realizada em 29/09, no auditório do Centro de Operações da Polícia
Militar (Copom), na capital paulista,
Maria Gabriela Prado Manssur recebeu a Medalha do Mérito Comunitá-

Fotos: Divulgação

Maria Gabriela Manssur foi uma das cinco premiadas pela Câmara dos Deputados na edição deste ano

Promotora Gabriela Manssur (5 ª a partir da esquerda) e as outras homenageadas na solenidade em Brasília

ria da Polícia Militar (PM). A honraria
é concedia às personalidades e entidades públicas ou particulares que
se destacam por sua excepcional em
ações comunitárias, apoiando e valorizando as atividades da PM.
CIDADÃ TABOANENSE – Já no
dia 05/10, Maria Gabriela Prado Mans-

sur recebeu da Câmara Municipal de
Taboão da Serra o título de Cidadã
Taboanense. A diretora da APMP foi
homenageada por seu trabalho, principalmente pelo sucesso do projeto
“Tempo de Despertar”. A presidente
da Câmara, vereadora Joice Silva (PTB),
fez menção honrosa à promotora.

Promotora de Justiça participa de encontro com ONU Mulheres
de encontro realizado em Brasília
pela ONU Mulheres Brasil, entidade
das Nações Unidas
para a igualdade de
gênero. O objetivo
foi discutir possibilidades de colaboração nas áreas de
Promotora de Justiça Fabiana Rocha Paes é vice-presidente da ABMCJ
violência contra as
Em 06/10, a promotora de mulheres, empoderamento econômiJustiça Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, co e democracia paritária.
uma das diretoras do DepartamenA presidente da ABMCJ em São
to APMP Mulher e vice-presidente Paulo é a advogada Alice Bianchini, e
da Associação Brasileira das Mu- a presidente nacional, Laudelina Silva.
lheres de Carreiras Jurídicas (AB- Também integram a ABMCJ as proMCJ) em São Paulo, participou curadoras de Justiça Beatriz Helena
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Ramos do Amaral (uma das diretoras do Departamento Cultural da
APMP), Sandra Jardim e Valderez
Deusdedit Abbud e as promotoras
de Justiça Celeste Leite dos Santos (uma das diretoras do Departamento de Convênios e Eventos da
APMP), Fabiola Sucasas Negrão Covas, Maria Gabriela Prado Manssur
e Silvia Chakian de Toledo Santos.
Assim como Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Celeste Leite dos Santos,
Fabiola Sucasas e Gabriela Manssur são diretoras da APMP Mulher.
A ONU Mulheres foi criada
em 2010 para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa
dos direitos humanos das mulheres.

7

Conamp encampa Nota Técnica produzida
pela APMP sobre o Projeto do Extrateto
Norma Cavalcanti, presidente da entidade nacional, foi ouvida pela Comissão Especial em Brasília
Fotos: Divulgação

A

Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp),
entidade que representa mais de
16 mil membros do Ministério Público,
encampou a Nota Técnica elaborada pela
APMP sobre o Projeto de Lei 6726/16 da
Câmara dos Deputados (449/16 do Senado Federal), que trata sobre limite remuneratório para o funcionalismo público. O documento, que detalha as inconstitucionalidades do projeto, pugnando por sua não aprovação no Congresso
Nacional, foi produzido por Renato Kim
Barbosa, 1º tesoureiro da entidade de
classe paulista, Daniel Leme de Arruda,
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.
A diretoria da APMP também tem acompanhado na Câmara dos Deputados todas as audiências da Comissão Especial
criada para analisar o PL 6726. No dia
03/10, uma das diretoras da APMP Mu-

Norma Cavalcanti, presidente da Conamp (6ª a partir da esquerda), e Pedro Elias (1ª a partir da direita)

lher e do Departamento de Convênios e Eventos da entidade de classe
paulista, Celeste Leite dos Santos, e
o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de
Camargo Elias compareceram à audiência na qual foram ouvidos o presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG),
Sandro José Neis, e o presidente do
Conselho dos Tribunais de Justiça (CTJ),
Pedro Carlos Bitencourt Marcondes.
Já em 24/10, Pedro de Camargo Elias compareceu à terceira au-

diência, quando a presidente da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), Norma
Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, foi
uma das autoridades ouvidas. Também discorreram sobre o assunto
nessa ocasião o corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio Noronha, e
o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República
(ANPR), José Robalinho Cavalcanti.

Arnaldo Hossepian toma posse para segundo mandato no CNJ
les Lima Júnior, membro do Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP) e associado da APMP, no Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), em Brasília (DF).
Também foram empossados no CNJ, na ocasião, os conselheiros
Os três conselheiros empossados no CNJ e os dirigentes da APMP
Maria Iracema Martins
O presidente da APMP, José do Vale, desembargadora e ex-presiOswaldo Molineiro, e o 1º secre- dente do Tribunal de Justiça do Estatário, Paulo Penteado Teixeira Ju- do do Ceará (TJCE), e Márcio Schienior, participaram no dia 10/10 da fler Fontes, juiz do Tribunal de Jusposse solene de recondução para tiça de Santa Catarina (TJSC). A cerio próximo biênio do procurador mônia foi conduzida pela presidende Justiça Arnaldo Hossepian Sal- te do CNJ, ministra Cármen Lúcia.
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Participaram da solenidade
os ministros Dias Toffoli e Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal
Federal (STF), os ministros Herman
Benjamin e Laurita Vaz, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), a procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, o presidente do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Claudio Lamachia,
o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o governador do Ceará, Camilo
Santana (PT), o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes, e o procurador-geral de
Justiça do MPSP, Gianpaolo Poggio
Smanio, entre outras autoridades.
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APMP obtém vitória no Supremo Tribunal
Federal para o M
 inistério Público
Decisão diz que cabe ao Juízo do município entregar autos de inquérito e processo no prédio do MP
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A

APMP e a promotora de Justiça
Daniela Rangel Cunha Amadei,
de Cachoeira Paulista, obtiveram vitória no Supremo Tribunal Federal (STF) em decisão que visa a compelir a juíza Roseane Cristina Aguiar Almeida a entregar os autos de inquérito e processo no prédio ocupado pelo
Ministério Público naquele município.
Em decisão proferida no dia 16/10 pelo
ministro Edson Fachin, relator, o STF
denegou mandado de segurança impetrado pelo Estado de São Paulo, representando o Tribunal de Justiça (TJSP),
contra decisão do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) favorável à APMP e à
referida promotora de Justiça.
Diz trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal: “O Conselho
Nacional de Justiça atuou dentro de
sua competência para exercer o controle da atuação administrativa do
Poder Judiciário, nos termos do artigo 103-B, Parágrafo 4º, da Constituição Federal, ao rever os mecanismos
administrativos de entrega dos autos
para vista. Cabe ao Juízo da Comarca
de Cachoeira Paulista/SP entregar os
autos com vista ao Ministério Público
na sede administrativa da Promotoria. Parecer pela denegação da segurança, com a consequente cassação da

Relatório do ministro Edson Fachin diz: 'Cabe ao Juízo da Comarca de Cachoeira Paulista entregar os autos'

liminar deferida, prejudicado o agravo regimental”.
HISTÓRICO – Em 25 de abril de 2013,
a Promotoria de Justiça de Cachoeira
Paulista transferiu sua estrutura administrativa do Fórum local para sede
própria e, após o ocorrido, deixou de
receber em suas dependências os autos com vista ou para ciência. Segundo a juíza, os processos com vista ao
Ministério Público seriam encaminhados à sala de apoio da Instituição, localizada no Fórum, mediante carga em

livro próprio. Porém, na época, a conselheira Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, do CNJ, concedeu liminar à APMP
e à promotora de Justiça de Cachoeira Paulista para garantir a entrega dos
autos de inquérito e processo no prédio ocupado pelo Ministério Público
naquele município.
Na sequência, a juíza recorreu
e obteve decisão em seu favor no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). A APMP respondeu e, agora,
conquistou vitória no STF.

Diárias: acórdão do TJSP mantém decisão favorável à APMP
Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)
manteve a procedência do pedido
principal da ação coletiva ajuizada
pela APMP para que os associados
à entidade de classe recebam diárias integrais quando em exercício
ou diligência fora de sua comarca,
sede ou circunscrição, mas no local de suas residências. A diretoria da APMP observa que, embora o acórdão seja favorável, opôs
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embargos de declaração, ainda não
julgados, apenas para sanar contradição relativa à forma de correção
monetária dos atrasados.
O relator do acórdão, desembargador José da Ponte Neto, observa que o julgamento teve participação dos desembargadores Leonel
Costa (presidente) e José Maria Câmara Junior. E ressalta, no documento: “Não há como acolher a alegação
da apelante [a Fazenda do Estado de

São Paulo] de que os efeitos da r.
sentença guerreada alcancem somente os associados da Associação Paulista do Ministério Público
que residam na Capital, pois (…) a
referida Associação é de âmbito
estadual, congregando Promotores de Justiça de quase todas as
Comarcas. (…) Ou seja, representa todos os membros associados
em sua base territorial, com legitimidade ativa para isso”.
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APMP participa de reunião da Conam

D

urante o XXII Congresso Nacional do Ministério Público, realizado entre os dias 27 e 29/09
em Belo Horizonte (MG), a diretoria da
APMP, representada por seu presidente, José Oswaldo Molineiro, e pelo 1º
secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, participou de reunião conjunta da
Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp) e do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais
de Justiça do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG). Na ocasião, o
1º secretário da entidade de classe paulista fez uma apresentação sobre os projetos de interesse do Ministério Público
que tramitam na Câmara dos Deputados
e no Senado, em Brasília.
Na exposição, foi feita uma síntese
sobre mobilização e o acompanhamento
da diretoria da APMP, na capital federal.
Como, por exemplo, sobre as atividades
da Comissão Parlamentar de Inquérito da
Previdência (CPI Prev) no Senado, criada
com o objetivo de investigar a situação
financeira da Previdência Social, alvo da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
287, de autoria do governo federal. Paulo
Penteado já fez três exposições na referi-

Fotos: Conamp

Encontro realizado durante evento em Minas Gerais tratou sobre os projeto

À esquerda, Sandro José Neis, Norma Cavalcanti, Antonio Sérgio Tonet e Paulo Penteado; à direita, Elísio Teixeira (secretá

da CPI e, durante o Congresso Nacional
do Ministério Público, proferiu palestra
sobre o tema, que contou com a participação do deputado federal Delegado Edson Moreira (leia notícia abaixo).
Na reunião conjunta da Conamp e
do CNPG, o 1º secretário da APMP falou

também sobre as atividades da Comissão Especial recém-instalada na
Câmara dos Deputados para apreciar e conferir parecer ao Projeto de
Lei (PL) 6726/2016, que versa sobre
o Extrateto; sobre a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime

Grupo de Trabalho tem palestra sobre Reforma da Previdência
Em 29/09, terceiro
ram a palestra o presidene último dia do XXII Conte da APMP, José Oswaldo
gresso Nacional do MinisMolineiro, a presidente da
tério Público, realizado
Conamp, Norma Angélica
pela Associação Nacional
Reis Cardoso Cavalcanti,
dos Membros do Miniso secretário-geral da entério Público (Conamp) e
tidade nacional, Elísio Teipela Associação Mineixeira Neto, o presidente
ra do Ministério Público
da Associação Nacional
(AMMP) em Belo Hori- Paulo Penteado, 1º secretário da APMP, durante exposição no Congresso do MP dos Procuradores da Rezonte (MG), teve Grupo
pública (ANPR), José Rode Trabalho Setorial com pales- à Constituição (PEC) 287/16, relativa balinho Cavalcanti, o presidente
tra sobre a Reforma da Previdên- à Reforma da Previdência pretendi- da Associação Mineira do Miniscia, proferida pelo 1º secretário da da pelo governo federal. O deputa- tério Público (AMMP), José SilvéAPMP, Paulo Penteado Teixeira Ju- do federal Delegado Edson Moreira rio Perdigão, e um dos assessonior. Na ocasião foi detalhada tam- (PR/MG) acompanhou a exposição.
res do Departamento de Assuntos
Além do deputado Delegado Institucionais e Parlamentares da
bém toda a atuação da Conamp
em relação à Proposta de Emenda Edson Moreira, também acompanha- APMP, Roberto Livianu.
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mp e do CNPG no Congresso do MP
Foto: Conamp

os de interesse do MP que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado

ário-geral da Conamp), Norma Cavalcanti, deputado Delegado Edson Moreira, José Oswaldo Molineiro e Roberto Livianu

Organizado, onde são discutidos temas pertinentes ao Ministério Público; e sobre Comissão Especial do
PL 7223/2006, que versa sobre a Lei
de Execuções Penais na Câmara dos
Deputados – que corre concomitantemente ao Projeto de Lei do Sena-

do (PLS) 513/2013, sobre o mesmo
tema, aprovado em 05/10 no Senado, devendo ser encaminhado à Câmara dos Deputados.
Após a apresentação de Paulo
Penteado, a presidente da Conamp,
Norma Angélica Reis Cardoso Caval-

canti, e o 2° vice-presidente da entidade nacional e assessor do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP),
Nedens Ulisses Freire Vieira, ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais,
elogiaram o trabalho desempenhado
pelo 1º secretário da APMP em questões ligadas aos anseios da carreira. O
º secretário da APMP e a presidente
da entidade nacional compuseram a
mesa da reunião ao lado do presidente
do CNPG e procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, Sandro José Neis,
do procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet, e do
presidente da Associação Mineira do
Ministério Público (AMMP), José Silvério Perdigão.
A edição deste ano do Congresso Nacional do Ministério Público, organizada e realizada em conjunto pela
Conamp e pela Associação Mineira do
Ministério Público, reuniu representantes da Instituição de todos os Estados
da federação, promovendo o debate de
temas relevantes para o aprimoramento da atuação da classe, além de proporcionar a troca de experiências e o
congraçamento entre os participantes.

Associação Paulista apoia campanha #MinistérioPúblicoEstáAqui
A APMP está apoiane promotores de Justiça. A
do a campanha #Ministérioiniciativa da Conamp e das
PúblicoEstáAqui, que pretenentidades associadas conta
de aproximar a sociedade
ainda com o apoio do Conda Instituição, para que seu
selho Nacional de Procuratrabalho seja devidamente
dores-Gerais (CNPG) e dos
compreendido, reconheciMinistérios Públicos Estado e valorizado. De âmbito
duais. A APMP, representanacional, a ação foi aderida
da por seu presidente, José
por todas as associações fiOswaldo Molineiro, particiPresidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o painel da campanha
liadas à Conamp. O lançapou de diversas reuniões somento aconteceu durante
dialmente utilizado como marcador
bre o assunto. O leitor tama cerimônia de abertura do XXII de localização. Assim, a atuação de bém poderá participar utilizando
Congresso Nacional do Ministé- cada Ministério Público será demar- a hashtag #MinistérioPúblicoEsrio Público, realizado entre 27 e cada em todo o território nacional táAqui e compartilhando histó29/09 em Belo Horizonte (MG).
em um mapa interativo virtual, de- rias reais sobre a importância da
A iniciativa tem como re- monstrando o volume e a impor- atuação do MP no site www.miferencial um pin, símbolo mun- tância da atuação de procuradores nisteriopublicoestaaqui.com.br
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Grupo de Estudos de Presidente Prudente
debate Reforma da Previdência e Extrateto
Presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, compareceu à palestra do 1º secretário Paulo Penteado
Foto: APMP

O

Nelson Bugalho, prefeito de Presidente Prudente, José Oswaldo Molineiro, presidente da APMP, Paulo Penteado, 1º secretário da entidade de classe, e os promotores Gilson Amâncio de Souza e Marcos Mizusaki

sociação. Além dos dirigentes da
APMP, também compuseram a mesa
diretora os promotores de Justiça Gilson Sidney Amâncio de Sou-

za e Marcos Akira Mizusaki, além
do promotor de Justiça licenciado
e prefeito de Presidente Prudente, Nelson Roberto Bugalho (PTB).

Foto: Lucas Amaral/APMP

Foto: APMP

Grupo de Estudos (GE) “Ronaldo Porto Macedo”, da região de Presidente Prudente, teve palestra sobre Reforma da
Previdência e Extrateto, proferida
pelo 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, no dia
06/10. O presidente da entidade
de classe, José Oswaldo Molineiro, e o conselheiro fiscal. Dezenas
de promotores e procuradores de
Justiça compareceram ao evento
realizado na Sede Regional da entidade de classe. Entre eles, o presidente da APMP, José Oswaldo
Molineiro, e o conselheiro fiscal
Pedro Eduardo de Camargo Elias,
que é, também, coordenador-geral dos Grupos de Estudos (GEs).
Paulo Penteado discorreu sobre os dois temas, considerados
prioritários para a diretoria da As-

DESAFIOS DO MP - O procurador-geral de Justiça,
Gianpaolo Poggio Smanio, proferiu palestra sobre “Os
desafios contemporâneos do Ministério Público” durante reunião do Grupo de Estudos (GE) Adilson Rodrigues, da região de Osasco e Barueri, realizada no
dia 24/10. Acompanhado pelo subprocurador-geral
de Justiça de Planejamento, Paulo Sérgio Oliveira e
Costa, o PGJ recebeu diploma das mãos do coordenador do GE local, o promotor de Justiça Estevam Luís
Lemos Jorge. Já em 28/10, Gianpaolo Smanio voltou
a palestrar sobre o mesmo tema no município de
Araraquara, durante reunião do Grupo de Estudos
“Magalhães Noronha”, que tem como coordenador
o promotor de Justiça Carlos Alberto Melluso Junior.
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AUTOCOMPOSIÇÃO - Em 07/10, o Grupo de Estudos (GE) “Ibrahin Nobre”, da Baixada Santista realizou reunião com palestra do promotor de Justiça e
diretor do Centro de Estudos de Aperfeiçoamento
Funcional do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais (MPMG), Gregório Assagra de Almeida. Dezenas de colegas acompanharam a apresentação,
que teve como tema “Autocomposição no Âmbito
do Ministério Público”. Além do palestrante, compuseram a mesa dos trabalhos o presidente da APMP,
José Oswaldo Molineiro, o coordenador-geral dos
Grupos de Estudos e conselheiro fiscal da APMP, Pedro Eduardo de Camargo Elias, e o atual coordenador do GE da Baixada, Landolfo Andrade de Souza.

APMP EM AÇÃO - Novembro 2017

Evento no MP aborda direitos de criança
e de adolescente vítima de violência
Foto: Lucas Amaral/APMP

Lei 13.431/17 regulamenta a escuta e o depoimento especial destas vítimas no processo penal

Fátima Bardelli Teixeira, assessora do CAO Cível, Paula Lamenza e Levy Magno, coordenador do CAO Crim

A

edição da Lei Federal 13.431/17,
que regulamenta a escuta e o
depoimento especial de criança e adolescente vítimas de violência,
dentro do processo penal e no sistema
de garantias dos direitos, foi o tema
tratado em evento realizado no dia
20/10 no auditório “Luiz Felipe França Ramos”, no edifício-sede do Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP). A diretora de Relações Públi-

cas, de Convênios e Eventos e do Cerimonial da APMP, Paula Castanheira
Lamenza, compôs a mesa do encontro, representando o presidente da entidade de classe, José Oswaldo Molineiro. O evento foi realizado em conjunto com os Centros de Apoio Operacionaus de Infância e Juventude e Idoso (CAO Cível) e Criminal (CAO Crim).
“A APMP tem a honra e o orgulho de estar ao lado dos Centros

de Apoio, que são órgãos fundamentais no Ministério Público. Eu
deixo aqui os votos de congratulações pela brilhante escolha do
tema e reforço a prioridade absoluta que a criança tem em face do
Estado”, frisou Paula Castanheira
Lamenza. Durante o encontro, promotores de Justiça e especialistas
apresentaram os resultados de seus
trabalhos e trouxeram dados que
vão ajudar a elucidar a nova lei.
Foram expositores as promotoras de Justiça Margareth Ferraz
França, Renata Lúcia Mota Lima de
Oliveira Rivitti, o promotor de Justiça Yuri Giuseppe Castiglione e a
psicanalista Rose Miyahara, sob a
coordenação do promotor de Justiça e coordenador do CAO Crim,
Levy Emanuel Magno, e das promotoras de Justiça Fernanda Beatriz Gil da Silva Lopes, coordenadora do Centro de Apoio Operacional
de Infância e Juventude e Idoso, e
Fátima Liz Bardelli Teixeira, assessora do CAO Cível Infância e Juventude e Idoso.

APMP acompanha evento sobre massacre do Carandiru

A
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Foto: Divulgação

Ordem dos AdvogaA obra relata, em dedos do Brasil – Setalhes, os fatos que aconteção de São Paulo
ceram naquele dia 02 de ou(OAB-SP) realizou evento
tubro de 1992, no Carandiru,
referente aos 25 anos do
quando 111 presidiários fomassacre ocorrido na Casa
ram mortos em uma ação da
de Detenção do CarandiPM para conter um motim na
ru. Na ocasião, o procuraantiga Casa de Detenção de
dor de Justiça aposentado
São Paulo. O procurador de
João Benedicto de AzeveJustiça, à época, fazia parte da
do Marques relançou seu Procurador João Benedicto de Azevedo Marques (2º a partir da esquerda) Comissão de Direitos Humalivro “História de um Masnos da OAB e foi convidado a
sacre – Casa de Detenção de São 02/10 na sede institucional da OAB- verificar de perto o que havia aconPaulo”, elaborado juntamente -SP. A APMP foi representada pelo tecido. O livro contém a íntegra do
com Marcello Lavenère Macha- procurador de Justiça Felipe Locke relatório elaborado pela Comissão
do a partir do relatório da visita Cavalcanti, coordenador do Depar- de Inquérito constituída na Comisfeita dois dias depois do aconte- tamento de Assuntos Institucionais são de Defesa dos Direitos da Pescido. O evento aconteceu no dia e Legislativos.
soa Humana para apurar o ocorrido.
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Votação à distância é permitida para a
próxima eleição do Conselho Superior
Reivindicação que facilitará o exercício do voto é atendida pela Procuradoria-Geral de Justiça
Foto: Marcos Palhares/APMP

F

oi publicada no Diário Oficial
em 12/10 a retificação do Ato
Normativo 1.042/2017, que estabelece instruções para a eleição
de seis membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).
Agora, é prevista expressamente a
possibilidade de o voto ser realizado “à distância por meio da rede
mundial de computadores, inclusive, em equipamento pessoal, através de sistema informatizado disponibilizado pela Procuradoria-Geral
de Justiça”, conforme o artigo 6º,
“caput”, do referido Ato Normativo.
Possibilidade idêntica para a eleição do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores está sendo analisada
pela PGJ (ver notícia na página 15).
O presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro, comentou a decisão referente ao CSMP: “Parabenizo a Procuradoria-Geral por acolher antigo pleito da classe. O voto
à distância facilitará o exercício des-

PGJ Gianpolo Smanio (ao centro), corregedor-geral e conselheiros durante reunião do Conselho Superior

se direito, aprimorando e ampliando
a nossa democracia interna. Como
integrante do Conselho Superior
no biênio 2013-2014, juntamente
com o então conselheiro Pedro de
Jesus Juliotti [atualmente, membro do Órgão Especial do Colégio
de Procuradores e coordenador da
Assessoria Especial da Presidência
da APMP], iniciamos na Adminis-

tração Superior o debate sobre a
questão, solicitando formalmente
que o voto pudesse ser realizado
à distância, em benefício de todos
os colegas. Congratulo também todos os conselheiros e demais membros, inclusive do Conepi [Conselho
de Estudos e Políticas Institucionais], que deram continuidade a essa
luta, coroada hoje com a vitória”.

CSMP pode criar comissão para debater 2 resoluções do CNMP
Uma comissão para debater
as Resoluções 179/17 e 181/17, editadas pelo Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), pode
ser criada no Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP). A proposta de constituição de comissão
temporária foi feita pelo integrante do Conselho Superior, Marcio
Sérgio Christino, na fase de comunicações aos membros do CSMP,
durante reunião que aconteceu em
26/09 no 9º andar do edifócio-sede
do Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP), na capital, com
as presenças dos demais membros
do colegiado, os procuradores de
Justiça Vidal Serrano Nunes Junior,
Liliana Mercadante Mortari, Pau-
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lo Sérgio Puerta dos Santos, Mônica
de Barros Marcondes Desinano, Luiz
Paulo Sirvinskas, o corregedor-geral
da Instituição, Paulo Afonso Garrido
de Paula, e José Correia de Arruda
Neto, que, naquela ocasião, exercia
a função de procurador-geral de Justiça em exercício. A sugestão foi incluída na Ata da reunião e ficou deliberado que será retomada em momento oportuno. Por sua vez, o corregedor-geral de Justiça, Paulo Afonso Garrido de Paula, informou que a
sua assessoria já vem estudando as
referidas matérias.
A Resolução nº 179, baixada
pelo Conselho Nacional do Ministério Público e publicada na data de 8
de setembro de 2017, trata de termos

de compromisso de ajustamento de
conduta, no âmbito do inquérito civil e da ação civil pública. Já a Resolução 181, de 7 de agosto de 2017,
dispõe sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público.
Nesse sentido, há um AtoNormativo PGJ-CPJ, de nº 314/2003,
que regulamenta o procedimento
administrativo criminal no âmbito
do MPSP, em razão da edição da
referida resolução. Na reunião do
CSMP realizada no dia 26/09, também foi lembrado que o tema vem
sendo objeto de análise por um grupo constituído no âmbito do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores.
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Órgão Especial aprova parecer para criação
de cinco cargos de promotor de Justiça
Parecer prevê cargos nas regiões de Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Sorocaba
Foto: APMP

N

a reunião do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça realizada
em 02/10, foi aprovado parecer do
corregedor-geral Paulo Afonso Garrido de Paula favorável à criação de
cinco cargos de promotor de Justiça Regional Geral ou Cumulativo,
de entrância intermediária, para as
regiões de Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Sorocaba, os quais seriam inicialmente designados para prestar serviços
junto aos Departamentos Estaduais
de Execuções Criminais (Deecrims).
Diz trecho do parecer do corregedor-geral: “A Lei Complementar nº
1.208, de 23 de julho de 2013, criou
os Deecrims, cuja implantação pelo
Tribunal de Justiça (TJSP) deu-se em
todo o Estado, aumentando consideravelmente o volume das execuções
criminais nas comarcas sede de cada
Departamento, o que vem exigindo a
designação de diversos Promotores

Reunião do Órgão Especial do Colégio de Procuradores realizada no auditório 'Tilene Almeida de Morais'

de Justiça para auxiliar os cargos com
atribuição nas execuções criminais”.
O parecer conclui: “A aprovação da nomenclaturação dos cargos de Promotor de Justiça Regional Geral ou Cumulativo pelo órgão
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça afigura-se como um

avanço na estruturação da carreira, podendo equacionar a questão
dos afastamentos por períodos prolongados ou eventuais acúmulos de
serviço, permitindo maior flexibilização nas designações para o atendimento das demandas de cada região, na medida da sua necessidade”.

Aprovada possibilidade de voto à distância na eleição do colegiado
Foi aprovada por unanimidade no dia 18/10, durante reunião do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, a possibilidade de a próxima eleição para o
referido colegiado, marcada para
o dia 22/11, ser realizada à distância, por meio da rede mundial de
computadores. O requerimento
foi apresentado pela procuradora de Justiça Maria da Glória Villaça Gavião de Almeida, integrante
do Órgão Especial e uma das diretoras do Departamento de Previdência da APMP, com fundamento no Ato Normativo 1.042/2017,
que permite a votação à distân-
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cia para a eleição de seis membros
do Conselho Superior (CSMP), marcada para dezembro deste ano.
“Meu pedido é que esta modalidade de votação possa se estender às eleições regulamentadas por
este colegiado: a do próprio Órgão
Especial e a da Comissão Processante Permanente (CPP). Se a viabilidade técnica existe para a escolha dos membros do CSMP, que contará com mais de 1,5 mil eleitores,
provavelmente para estas menores também seja possível. O ideal é
estender para todas as eleições do
MPSP”, afirmou a autora do pedido, lembrando que esta é uma an-

tiga reivindicação de grande parte da classe. O pleito foi imediatamente apoiado pelo procurador de Justiça Pedro de Jesus Juliotti, integrante do Órgão Especial, coordenador da Assessoria
Especial da Presidência da APMP
e antigo defensor dessa medida.
O procurador de Justiça Edgard Moreira da Silva, relator da
matéria e integrante do Órgão Especial, apresentou parecer favorável ao pedido, o qual foi acolhido de forma unânime pelo plenário, desde que haja “tecnologia
apropriada, que garanta efetividade e segurança ao processo”.
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PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTA

Objetivo é tornar mais seguro, racional e eficiente o fluxo de materi
A APMP é a maior entidade associativa estadual do Ministério Público no Brasil, atendendo
cerca de 3 mil promotores e procuradores de Justiça, da ativa e
aposentados. Para isso, gerencia
expressiva estrutura que abrange
treze sedes regionais, três sedes
de lazer, duas sedes administrativas, uma sede executiva, uma
sede social e quatro postos de
serviços, espalhados por todo o
Estado, com um quadro total de
aproximadamente 280 funcionários. É, portanto, uma gestão material e de recursos de porte significativo, que requer grande responsabilidade e prudência.
Ainda mais quando as projeções econômicas para os próximos anos apontavam para dificuldades que poderiam inviabilizar a
consecução das finalidades estatutárias, apesar do brilhante trabalho desempenhado pelas últimas
gestões. Preocupada com esse
horizonte futuro, a atual diretoria
da Associação, desde sua plataforma de campanha, tem como
uma de suas prioridades consolidar uma gestão administrativamente saudável de longo prazo.
Ou seja, a meta é a sustentabilidade para essa e para todas as
diretorias futuras da Associação. E,
objetivando atingir esse escopo, há
uma única solução: a profissionalização de sua gestão, para tornar
mais seguro, racional e eficiente o
fluxo de materiais e recursos, gerando a otimização dos serviços e
atendimentos prestados aos associados, sem queda na qualidade.
Assim, desde os primeiros
dias de seu mandato, em janeiro
de 2017, a atual diretoria da APMP
colocou em movimento um complexo plano de reestruturação administrativa, com a finalidade de garantir longevidade sustentável e de
atender com excelência, equidade
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e transparência todas as faixas do
quadro de associados.
DECISÕES COM BASE
EM ESPECIALISTAS
Diante do desafio de reestruturar e profissionalizar a gestão da APMP, para torná-la sustentável a longo prazo, qual seria
o ponto de partida? De imediato,
a atual diretoria identificou o risco de prosseguir com um modelo
de gerência e de tomada de decisões que estaria sempre suscetível a mudanças bruscas a cada
nova gestão. A ideia central passou a ser, então, a de consolidar
um padrão, uma orientação única
que possa reger com segurança
a administração material e de recursos por muitos anos, independentemente daqueles que ocupem
os cargos de direção da entidade
de classe. Um primeiro passo nesse sentido já havia sido dado nas
gestões anteriores com a adoção
do Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001.
Porém, mesmo as conquistas e os avanços do ISO 9001 poderiam ser comprometidos caso a
APMP não passasse pelo avanço
que a atual realidade exige. Profissionalizar significa gerir única
e exclusivamente com base em
levantamentos extensos e detalhados, pareceres técnicos e estruturação de diretrizes precisas
e permanentes, com focos e metas nítidos. Afinal, mesmo não tendo fins lucrativos, a Associação é
uma entidade privada e, como tal,
não pode correr o risco futuro de
comprometer-se financeiramente.
Por isso, a APMP recorreu ao
trabalho de especialistas em reestruturação, profissionalização e edificação de gestões sustentáveis. Em
dois níveis, para abranger a totalidade de sua estrutura: um vértice
direcionado ao esforço mais amplo

Nova Sede Administrativa da APMP funciona em local mais moder

de averiguar todos os detalhes da
estrutura para avaliar a eficiência na
aplicação de recursos, o incremento do patrimônio, o enxugamento da
máquina e a renegociação de contratos; e outro voltado para a equação, racionalização e dinamização
do quadro de funcionários, suas
funções e obrigações, elaborando
um código de conduta uniforme e
adequando a Associação à reforma
trabalhista recém-aprovada no Brasil. Um desafio, como se percebe,
de grandes proporções.
RELAÇÃO CUSTO x
BENEFÍCIO VANTAJOSA
Após uma ampla e rigorosa
verificação de background e experiência das consultorias financeira
e trabalhista, constatou-se a adequação e confiabilidade das empresas escolhidas para concretizar o
plano de reestruturar, profissionalizar e tornar sustentável a gestão
da entidade de classe. Como todo
empreendimento, a contratação de
empresas envolveu, logicamente,
um investimento compatível. Mas
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ABILIDADE – GARANTIA DO AMANHÃ
Foto: Lucas Amaral/APMP

iais e recursos, gerando a otimização dos serviços e atendimentos

rno, seguro e com condições muito melhores para os funcionários

com uma relação custo/benefício
amplamente vantajosa.
No biênio 2017-2018, os contratos com as consultorias totalizam
um investimento de R$ 456 mil, o
que representa um valor mensal de
R$ 19 mil neste biênio. Em contrapartida, as ações iniciais das empresas contratadas, com renegociação de contratos, rescisões/desligamentos e outras atividades, pouparão aproximadamente R$ 953 mil
em gastos somente neste mandato
(2017-2018), segundo estimativas,
ou seja, cerca de R$ 40 mil por mês
(mais que o dobro do investimento
mensal com as consultorias), já considerando o custo de demissões e
outros gastos. E esse conjunto de
medidas resultará na economia estimada de aproximadamente R$ 7,5
milhões no período de seis anos, de
2017 a 2022 (ver gráfico ao lado).
SEDE PRAIANA, NOVA
SEDE ADMINISTRATIVA
E REGIONAIS
Assim, já neste primeiro ano
de gestão, a APMP está promo-
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vendo reformulação geral na Sede
Praiana, em São Sebastião, a mais
visitada pelos associados. De início, como prevenção de segurança a longo prazo, está sendo reparada a parte elétrica e também
a rede hidráulica, com materiais
e equipamentos de última geração. A partir daí, com o objetivo
de ampliar o conforto dos associados, será trocado o mobiliário
e readequada a disposição física
dos ambientes, com melhoria nos
atendimentos e serviços oferecidos no local.
Outra ação de destaque será
a inauguração de nova Sede Administrativa, também em 2017. O
espaço está localizado em um edifício anexo ao de onde está instalada a Sede Social, no Lago São
Francisco, e concentrará a parte
de suporte da APMP, que antes
estava dispersa e em locais menos adequados. Ou seja, o setor administrativo da entidade de
classe que não atende diretamente associados funcionará em local mais moderno, seguro e com
condições muito melhores para os
funcionários.
RACIONALIZAÇÃO E
MELHORIA DE PROCESSOS
Entre essas melhorias está
a implantação de ponto eletrônico,

facilitando o fluxo de expediente e
sua fiscalização, além de uniformizar e informatizar esses trâmites burocráticos. Também estão
sendo reestruturados os serviços
e as funções, para a dinamização
dos atendimentos prestados aos
associados.
Tudo isso está sendo feito
em conformidade com o Sistema de Gestão da Qualidade ISO
9001, implantado pela APMP em
2014 e que, agora, conquistou importante recertificação até 2020.
Esse marco administrativo garante
padronização e a continuidade de
todos os processos internos, que
passaram a ter registro sistemático, o que permite à diretoria seguir
todas as etapas de cada atendimento e a geração de indicadores
mensais para a análise detalhada
do cumprimento das metas. A definição de fluxo para cada processo facilita o trabalho, além de deixar muito claro a entrada e a saída
das demandas e a responsabilidade de cada um dos funcionários.
ESTRATÉGIA PARA APRIMORAR
E LEGADO INSTITUCIONAL
Como visto acima, é preciso avançar para realizar todas as
mudanças administrativas, em uma
entidade de quase 80 anos, para
deixar a gestão da APMP mais eficiente e, por consequência, ainda
mais capaz de produzir resultados
positivos em favor dos associados
e do Ministério Público.
“Temos a certeza de que as
medidas adotadas produzirão –
assim como já estão produzindo
– resultados positivos à Associação, garantindo que a nossa entidade de classe seja financeiramente saudável e, por consequência,
permaneça defendendo, de forma
intransigente, os interesses dos
associados”, afirma José Oswaldo Molineiro, presidente da APMP.
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Projeto 'Autores do MP' divulga obras
jurídicas dos membros da Instituição
Diretoria da APMP compareceu ao evento de lançamento realizado na Biblioteca César Salgado
Foto: Lucas Amaral/APMP

A

diretoria da APMP, representada pelo seu presidente, José
Oswaldo Molineiro, pelo 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, e pelo 1º tesoureiro, Renato Kim
Barbosa, compareceu em 17/10 ao
lançamento do projeto “Autores do
MP”, que tem por objetivo a divulgação de obras jurídicas de autoria
dos membros do Ministério Público
do Estado de São Paulo (MPSP). A Biblioteca César Salgado, localizada no
edifício-sede da Instituição, foi o palco do evento, que contou com a organização da Administração Superior
do MPSP em parceria com a APMP.
“Este evento mostra a força do
Ministério Público, demonstra que
nós somos importantes autores da
história jurídica do país”, ressaltou
José Oswaldo Molineiro, na abertura do evento. O subprocurador-geral
de Justiça de Políticas Administrativas
e Institucionais, José Antonio Franco
da Silva, elogiou a entidade de classe:
“A APMP tem sido muito importante
para a realização de nossos eventos”.
Por sua vez, a promotora de
Justiça Ana Laura Lunardelli, assessora da Subprocuradoria-Geral de
Justiça de Políticas Administrativas
e Institucionais e uma das responsáveis pela implementação do projeto,

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro (5º a partir da direita) e membros do Ministério Público e
da Administração Superior durante o lançamento do projeto na biblioteca do edifício-sede da Instituição

ressaltou: “Utilizar as bibliotecas para
trocas de informações e experiências
é uma tendência mundial”.
Na ocasião, foram lançados
os livros “O processo para solução
de conflitos de interesse público”,
que traz resenha assinada por Horival Marques de Freitas Junior e que
teve Susana Henriques da Costa como
uma das coordenadoras; “Tribunal do
Júri: procedimento especial comentado por artigo”, de Rogério Sanches
Cunha e Ronaldo Batista Pinto; “Ação
Civil Pública e Inquérito Civil”, de Motauri Cioccheti de Souza; a coleção
“Repercussões do novo CPC – Mi-

nistério Público”, com artigos escritos por Délton Pastore, Marcos Stefani, Ricardo Leonel e Susana Henriques da Costa; “Ministério Público e
controle da Administração Pública”,
de Gabriel Lino de Paulo Pires; “Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados – artigo por
artigo”, editado por Rogério Sanches
Cunha e Ronaldo Batista Pinto; “Manual do Processo Coletivo”, de Ricardo
de Barros Leonel; e “Finanças sustentáveis e a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras”,
com artigos de Ivan Carneiro Castanheiro e Fábio Sakamoto.

APMP lança seu 1º e-book, ‘O Futuro do Ministério Público’
A APMP lançou seu primeiro e-book (livro digital), “O Futuro
do Ministério Público”, com artigos
de associados que fazem reflexões
sobre os desafios, as inovações e
as propostas para a Instituição nos
próximos anos, visando uma atuação proativa e propositiva. O livro,
organizado pelo 1º tesoureiro da
APMP, Renato Kim Barbosa, é desdobramento do Seminário “O Futuro do Ministério Público”, realizado
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em março de 2017 na Sede Social, na
capital. Pela ordem, os artigos reunidos no e-book são: “Do Futuro do Ministério Público: Efetividade de Políticas Públicas e Litígio Estratégico no
Processo Coletivo”, de Rafael de Oliveira Costa; “Rotinas Administrativas
e Eficiência Funcional”, Pérsio Ricardo
Perrella Scarabel; “Promotoria de Justiça Criminal e a Tutela da Segurança
Pública”, de Nathan Glina; “Priorização das Reais Atribuições do Ministé-

rio Público na Área da Infância e Juventude e Fortalecimento do Conselho Tutelar”, de Mirella de Carvalho Bauzys Monteiro; “Proposta de
Implementação da Governança de
Tecnologia da Informação no Ministério Público do Estado de São
Paulo”, de José Eduardo de Souza
Pimentel; e “O Papel do Ministério
Público na Crise do Sistema Prisional”, de Fernanda Narezi Pimentel
Rosa e Paulo José de Palma.
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Fotos: Lucas Amaral/APMP

Festa do Dia das Crianças teve como tema
‘Mitos e Lendas Folclóricas na APMP’
Centenas de pessoas compareceram ao evento na Sede Campestre da Associação, em São Roque

A

APMP promoveu uma grande festa para comemorar do
Dia das Crianças. O evento,
com o tema “Mitos e Lendas Folclóricas na APMP”, foi realizado no
domingo, dia 08/10, na Sede Campestre, em São Roque. Participaram
da comemoração centenas de pessoas, entre crianças e adolescentes juntamente com seus familiares e amigos. A festa foi organizada pelo Departamento de Eventos
da APMP, que possui como diretores os promotores de Justiça Paula

Castanheira Lamenza (que é, também, diretora do Departamento de
Relações Públicas e de Cerimonial),
Celeste Leite dos Santos (uma das diretoras da APMP Mulher), Célio Silva Castro Sobrinho, Cristiane Melilo
Dilascio, Daniela Domingues Hristov
e Fernando Pascoal Lupo.
Além de Paula Castanheira
Lamenza, também representaram a
APMP no evento o presidente José
Oswaldo Molineiro, o conselheiro
fiscal e um dos diretores do Departamento de Prerrogativas Financei-

ras, Daniel Leme de Arruda, um dos
diretores do Departamento de Segurança, Gabriel Cesar Zaccaria de
Inellas, uma das diretoras do Departamento Cultural, Beatriz Helena
Ramos do Amaral, um dos diretores
do Departamento de Esportes, Luciano Gomes de Queiroz Coutinho,
e um dos assessores especiais da
Presidência, Ruymar de Lima Nucci. Entre os que compareceram estava Amaro Jose Thomé Filho, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

Amaro Thomé e seu filho com o presidente da APMP

Crianças e seus pais assistiram teatro de fantoches

Diretora Beatriz Ramos do Amaral com familiares
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das Teses e Encontro dos M embros do MP-SP
Iberostar Hotel e Resort - Praia do Forte - BA

06 a 10 de dezembro de 2017
INSCRIÇÕES
Pessoalmente, pelo telefone (11) 3188-6464 – opção 5, com o
Depto. de Eventos, ou pelo e-mail: eventos@apmp.com.br

