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São Paulo vence duas categorias do 
Torneio de Futebol            Páginas 14 e 15

MPSP faz primeira eleição com voto 
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Diretoria acompanha palestra do 
 coordenador da Lava Jato        Página 8

Dois ministros do STF participam de 
evento do Ceaf/ESMP                 Página 9

Promotora de Justiça faz estudo  sobre 
audiências de custódia            Página 11

APMP inaugura Sede  Administrativa 
na Capital                                   Página 13

APMP apoia Adin contra Medida 
Provisória sobre alíquota do I.R.

Entidade paulista colabora com iniciativa tomada pela Conamp, pela ANPT e pela ANPR

A APMP está apoiando a Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (Adin) que a Associação 

Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), a Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT) e a Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR) 
ingressaram questionando a Medi-
da Provisória (MPV 805/17) sobre a 
alíquota do Imposto de Renda (I.R.), 
proposta pelo governo federal, que 
hoje tramita no Congresso Nacional. 
Parte do documento enviado ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) foi ba-
seada em artigo elaborado, a pedi-
do da Conamp, pelo 1º secretário da 
APMP, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior. Ainda em Brasília (DF), duran-
te reunião do Conselho Deliberativo 
da Conamp, o presidente da entidade 
de classe paulista, José Oswaldo Mo-
lineiro, foi eleito o representante da 
entidade nacional na Região Sudes-
te. A diretoria da APMP acompanha 
várias matérias de intresse da classe 
e do Ministério Público na capital fe-
deral.   Páginas 2 [Editorial], 3, 4, 5 e 6

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO – Mais de uma centena de promotores 
e procuradores de Justiça que compareceram ao jantar de confraterni-
zação de final de ano da APMP, realizado no Buffet Torres, na Capital. Na 
ocasião, foi feita a premiação do concurso de Melhor Arrazoado Forense 
(que, nesta edição, homenageou o procurador de Justiça Clóvis Alberto 
D'Ac De Almeida), séries Criminal e Cível, e do VIII Concurso Fotográfico da 
APMP. Os convidados foram recebidos pela diretoria da Associação com 
apresentação clássica do quarteto de cordas “Con Brio" (foto).  Página 16
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APMP EM AÇÃO

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CARTAS & OPINIÕES

“O Dr. José Molineiro tem fei-
to um trabalho de excelência na As-
sociação Paulista do Ministério Públi-
co. Junto com sua equipe, têm ido à 
Brasília constantemente, em defesa 
da classe, da Instituição e da socie-
dade, neste momento tão difícil que 
nós estamos atravessando. O apoio da 
APMP é de suma importância.” – Nor-
ma Angélica Reis Cardoso Cavalcan-
ti, presidente da Associação Nacio-
nal do Ministério Público (Conamp)

“Eu acho que o Dr. Molineiro, 
com a ampliação da Comissão de Apo-
sentados, junto com toda a sua dire-
toria, tem realizado um trabalho no-
tável. Se não houvesse esse acom-
panhamento diuturno em Brasília, 
nós já teríamos perdido muita coisa. 
Ainda não chegamos a um bom ter-
mo, mas o trabalho da APMP mostra 

que nós, do Ministério Público, esta-
mos lutando de forma ferrenha para 
isso.” – Marilisia Germano Bortolin, 
procuradora de Justiça aposentada

“Eu acompanho pela internet, 
pelo site da APMP, as notícias de todo 
o trabalho executado pela atual direto-
ria. E por isso parabenizo o Dr. Molinei-
ro e seus diretores.” – Juraci Torricelli, 
procurador de Justiça aposentado

“O Dr. Molineiro sempre foi um 
batalhador das causas do Ministério 
Público, instituição que ocupa hoje, 
no cenário nacional, uma importân-
cia muito grande, nesse momento di-
fícil que nós estamos vivendo. E o Dr. 
Molineiro está até superando tudo o 
que nós podíamos esperar do líder de 
uma associação de classe.” – Amaro 
Alves de Almeida Neto, advogado

PROJEÇÃO NACIONAL

Com muita 
honra, a presidên-
cia APMP foi eleita 
para representar a 
Conamp na Região 

Sudeste, na mesma ocasião em que o 
promotor de Justiça Victor Hugo Pal-
meiro de Azevedo Neto foi escolhido 
para comandar aquela entidade no 
próximo biênio, sucedendo a valorosa 
colega Norma Cavalcanti. Tal respon-
sabilidade, delegada à entidade pau-
lista, premia o trabalho institucional 
que buscamos desenvolver em âmbi-
to regional e nacional, consolidando a 
projeção que o Ministério Público de 
São Paulo e seus membros merecem.

E, para lograr sucesso, buscamos 
sempre uma atuação conjunta, uma 

união de esforços, em defesa dos direi-
tos e prerrogativas da classe, da Institui-
ção e da sociedade.

O tema de nossa manchete de 
capa demonstra essa sinergia: a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 
que questiona a Medida Provisória so-
bre a alíquota do Imposto de Renda, 
uma iniciativa da Conamp, da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT) e da Associação Nacional 
dos Procuradores da República (ANPR), 
conta com o apoio da APMP. Assim, mul-
tiplicamos a força de nossa representa-
tividade institucional.

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

PROMOTORA PARTICIPA DE 
SEMINÁRIO EM BRASÍLIA

A promotora de Justiça Fabí-
ola Sucasas Negrão Covas, uma das 
diretoras da APMP Mulher, partici-
pou no dia 29/11, em Brasília (DF), 
do Seminário “Mulheres, Violências 
e Mídias Sociais: Como prevenir e 
combater crimes contra a mulher 
na internet”, promovido pela Comis-
são da Defesa da Mulher na Câma-
ra dos Deputados. O evento abor-
dou o papel do sistema de Justiça e 
os projetos educativos e práticas de 
enfrentamento existentes no Brasil.

CONGRESSO NO PERU
ABORDA ESCRAVIDÃO

Um dos palestrantes do III 
Congreso Jurídico Internacional so-
bre formas Contemporáneas de Es-
clavitud (III Congresso Jurídico In-
ternacional sobre formas Contem-
porâneas de Escravidão), realizado 
entre os dias 20 e 21/11 em Lima, 
no Peru, foi o promotor de Justiça 
Paulo César Corrêa Borges, catedrá-
tico de Direito Penal da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) em Fran-
ca (SP). O evento foi uma iniciativa 
da Escuela del Ministerio Público.

MP FAZ TREINAMENTO PARA 
COMPUTAÇÃO EM NUVEM

O Ministério Público de São 
Paulo (MPSP), em parceria com a 
empresa Microsoft, está implemen-
tando a comunicação em nuvem na 
Instituição e outras ferramentas de 
modernização a partir do Office 365. 
A migração estará disponível para 
todo o Estado até o início de 2018. 
O projeto #VemPraNuvem teve iní-
cio em outubro deste ano e mais de 
mil pessoas – entre membros e servi-
dores do MPSP – já fizeram a migra-
ção para a computação na nuvem.
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Adin questiona a Medida Provisória que 
versa sobre alíquota do Imposto de Renda
Parte do documento foi baseada em artigo elaborado pelo 1º secretário da entidade de classe paulista

A Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Co-
namp), a Associação Nacio-

nal dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT) e a Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), 
com o apoio da APMP, ingressaram 
em 23/11 com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin), ques-
tionando a Medida Provisória (MPV 
805/17), que versa sobre a alíquota 
do Imposto de Renda (I.R.), proposta 
pelo governo federal, que hoje trami-
ta no Congresso Nacional, em Brasí-
lia (DF). A proposta pretende alterar 
a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre o regime jurí-
dico dos servidores públicos civis da 
União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, e a Lei nº 10.887, 
de 18 de junho de 2004, quanto à 
alíquota da contribuição social do 
servidor público e a outras questões.

Parte do documento enviado 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
foi baseada em artigo elaborado, a 
pedido da Conamp, pelo 1º secretá-

rio da APMP, Paulo Penteado Teixei-
ra Junior. A inicial da Adin foi subscri-
ta pelo advogado Aristides Junquei-
ra, ex-procurador-geral da República.

A MPV 805/17, que versa so-
bre a alíquota do I.R., também foi um 
dos temas discutidos em reunião do 
Conselho Deliberativo da Conamp re-
alizada em Brasília no dia 29/11, que 

contou com a participação do presi-
dente da APMP, José Oswaldo Moli-
neiro [leia notícia nas páginas 4 e 5].

A entidade de classe pau-
lista está participando, na capi-
tal federal, de uma grande mobi-
lização em prol das prerrogativas 
dos membros do Ministério Públi-
co, da instituição e da sociedade.
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Presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro (à direita), durante reunião da Conamp realizada no dia 29/11

Dirigente fala sobre Previdência em audiência e em palestras

O 1º secretário da APMP, Pau-
lo Penteado Teixeira Junior, falou so-
bre a PEC 287/2016, que versa sobre 
a Reforma da Previdência, em audiên-
cia pública realizada no dia 06/11, pelo 
Movimento Acorda Sociedade (MAS) 
na Câmara Municipal de São Paulo, a 
convite de parlamentares. Compare-

ceram à audiência pública 
os s deputados federais Ar-
naldo Faria de Sá (PTB/SP) e 
Major Olímpio (SD/SP), e o 
anfitrião, vereador Adilson 
Amadeu (PTB).

Além da exposição 
na Câmara de São Paulo, o 
1º secretário da APMP pro-
feriu em novembro mais 

duas palestras sobre a Previdência. Pri-
meiro, em 10/11, participou do II Simpó-
sio de Direito Previdenciário da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB/Penha-
-SP), quando falou sobre “Prejuízos da 
Seguridade Social”. O convite para sua 
participação no evento, realizado na 
Casa da Cidadania e da Advocacia de 

Penha de França, partiu  da presiden-
te de Comissão de Direito Previdenci-
ário da OAB e coordenadora do Insti-
tuto Brasileiro de Direito Previdenciá-
rio (IBDP), Maura Feliciano de Araújo.

Depois, em 25/11, Paulo Pente-
ado palestrou sobre “Reforma da Pre-
vidência e Extrateto” durante reunião 
do Grupo de Estudos (GE) da Região 
de Franca, no prédio sede do Ministé-
rio Público daquela cidade. Compare-
ceram ao evento o 2º vice-presidente 
da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, e 
o coordenador do GE local, Erton Evan-
dro de Sousa David. Ainda em novem-
bro, o 1º secretário da APMP publicou 
dois artigos sobre a Previdência [leia 
notícia nas páginas 4 e 5 desta edição].

Paulo Penteado durante exposição na Câmara Municipal de São Paulo
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Presidente da APMP é eleito representante da Conamp na região Sudeste
Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, é o novo presidente da entidade nacional, sucedendo Norma Cavalcanti

O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, foi elei-
to na quarta-feira, 29/11, 

representante da Associação Na-
cional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp) na Região Sudes-
te. Na mesma ocasião, Victor Hugo 
Palmeiro de Azevedo Neto, promo-
tor de Justiça do Rio Grande do Sul 
e ex-presidente da Associação do 
Ministério Público do Rio Grande 
do Sul (AMPRS), foi eleito o novo 
presidente da Conamp para o biê-
nio 2018-2020, sucedendo Norma 
Angélica Reis Cardoso Cavalcan-
ti, promotora de Justiça do Esta-
do da Bahia.

Antes da eleição, na mesma 
data, o presidente da APMP parti-
cipou da XVIII Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo da entidade 
nacional, realizada na sede do Mi-
nistério Público do Distrito Federal 
e Territórios (MPDFT), que deba-
teu assuntos de interesse da Insti-
tuição. Na pauta, foram abordadas 
propostas em trâmite no Congresso 
Nacional, como a Reforma da Pre-
vidência, o Projeto do Extrateto e 
as Reformas do Código Penal e do 
Código de Processo Penal, além de 
ações em curso no Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

A diretoria da APMP 
participa, junto com os re-
presentantes da Conamp e 
das demais associações es-
taduais do Ministério Pú-
blico, de intensa mobiliza-
ção em defesa das prerro-
gativas dos membros do 
Instituição. Em novembro, 
dirigentes da entidade de 
casse paulista conversa-
ram, em Brasília, com os 
deputados federais Alber-
to Fraga (DEM/DF), Anto-
nio Goulart (PSD/SP), Capi-
tão Augusto (PR/SP), Carlos 
Sampaio (PSDB/SP), Edson 
Moreira (PR/MG), Rubens 
Bueno (PPS/PR) e Subte-
nente Gonzaga (PDT/MG), 
entre outros. 

No dia 21/11, o 1º 
secretário da entidade de 
classe paulista, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, acom-
panhou a possível insta-
lação da Comissão Especial desti-
nada a apresentar parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 288/16, que pretende alterar 
a composição do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CNMP), 
conferindo mais representativida-

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro (à esquerda), e o presidente da Conamp eleito para o biênio 2018-20120, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto
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de para os MPs estaduais [leia notí-
cia na página 6]. Já no dia seguinte 
(22/11), o dirigente da APMP par-
ticipou de reunião da Frente Asso-
ciativa da Magistratura e do Minis-
tério Público (Frentas). 

Na ocasião, junto com repre-
sentantes de outras entidades e ins-
tituições de todo o país, o 1º secre-
tário da entidade de classe paulis-
ta discutiu estratégias nacionais de 
atuação do Ministério Público e da 
Magistratura para o enfrentamen-
to da PEC 287/16, sobre a Reforma 
da Previdência, o projeto de Lei do 
Extrateto e o auxílio-moradia.
SENADO – Ainda sobre a Reforma 
da Previdência, Paulo Penteado par-
ticipou, em 23/11, de evento no Se-
nado Federal, de iniciativa da Fren-
te Parlamentar Mista em defesa 
da Previdência Social, que discutiu 
o assunto. Durante a abertura do 
encontro, que contou com repre-
sentantes de associações de todo 
o país e parlamentares das duas Paulo Penteado, senador Paulo Paim (presidente da CPI Prev) e Elísio Teixeira Neto, secretário-geral da Conamp
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Presidente da APMP é eleito representante da Conamp na região Sudeste
Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, é o novo presidente da entidade nacional, sucedendo Norma Cavalcanti

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro (à esquerda), e o presidente da Conamp eleito para o biênio 2018-20120, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto

casas legislativas, de diversos par-
tidos, dados e análises, de autoria 
do dirigente da APMP, sobre a de-
sidratação do Regime Geral da Pre-
vidência Social (RGPS) e suas para 
toda a sociedade civil, foram lidas e 
apresentadas, inclusive o que tan-
ge o aumento de alíquota sugerido 
pelo governo federal.

A Frente Parlamentar Mista foi 
instalada em 31/05/2016, com a coor-
denadoria do senador Paulo Paim (PT/
SP), que também preside a Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Reforma 
da Previdência (CPI Prev) do Senado, e 
do deputado federal Arnaldo Faria de 
Sá (PTB/SP). Atualmente é composta 
por 97 entidades representativas da 
sociedade civil, 23 senadores e mais 
de 260 deputados federais. Ainda em 
novembro, para falar sobre a Previdên-
cia, Paulo Penteado participou de au-
diência pública na Câmara Municipal 
de São Paulo e proferiu duas palestras, 
na capital e no interior do Estado de 
São Paulo [leia notícia na página 3].

ARTIGOS – O 1º secretário da 
APMP redigiu e publicou, em 
novembro, dois artigos com 
análises sobre a Reforma da 
Previdência. O primeiro, pu-
blicado em 22/11 e intitula-
do “Privilégios, desinforma-
ção sistêmica e a Reforma da 
Previdência”, rechaça as afir-
mações do governo federal e 
da mídia sobre supostos “pri-
vilégios” do regime de apo-
sentadoria dos servidores pú-
blicos. O texto, que foi distri-
buído para várias entidades 
e parlamentares, aponta ain-
da os números reais da Pre-
vidência e demonstra que o 
principal motivo apontado 
pelo governo para a Reforma 
da Previdência, de déficit no 
sistema, não é verdadeiro.

No segundo artigo, 
publicado em 29/11, Paulo 
Penteado demonstra que, ao 

contrário do que apontam as propa-
gandas oficiais sobre a proposta cha-
mada de “enxuta”, o Regime Geral da 
Previdência, a aposentadoria do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social (INSS), 
conferida aos trabalhadores do setor 
privado, será profundamente afeta-
da, inclusive para o trabalhador rural.

Diz trecho do texto do 1º secre-
tário da APMP: “A Emenda Aglutinati-
va Global, fonte da reforma ‘enxuta’, 
propõe drástica redução de direitos 
sociais. Não se trata de reforma en-
xuta, e sim de reforma que enxugará 
uma enorme gama de direitos previ-
denciários dos trabalhadores da ini-
ciativa privada, fato esse omitido pela 
desinformação sistêmica do governo 
federal sobre a Reforma da Previdên-
cia. Mais uma vez se ressalta: não é 
direito suprimir direitos e este deve-
rá ser o entendimento da Câmara dos 
Deputados, que deverá ser sensível 
– Casa do Povo que o é – aos lídimos 
anseios da sociedade civil brasileira”.

MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO – Na noite de 28/11, foi realizada no 
Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Brasília (DF), a so-
lenidade de outorga da Medalha da Ordem do Mérito da Conamp. Dez 
personalidades que prestaram relevantes serviços ao Ministério Públi-
co foram homenageadas pela (então) presidente da entidade nacional, 
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti: os ministros Luís Roberto Bar-
roso e Luiz Fux, do STF (foto), os deputados federais Lincoln Diniz Porte-
la (PRB/MG) e Marcos Rogério da Silva Brito (DEM/RO), o procurador de 
Justiça Nedens Ulisses Freire Vieira e os promotores de Justiça Alexan-
dre Magno Benites de Lacerda, Elísio Teixeira Lima Neto, Jaime de Cassio 
Miranda, José Silvério Perdigão de Oliveira e Marcelo Lima de Oliveira.
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PEC 288 pretende conferir ao Ministério
Público mais  representatividade no CNMP

Deputado Edson Moreira, autor da propositura, visitou a diretoria da APMP na capital paulista

Em trâmite no Congresso Nacio-
nal, em Brasília (DF), a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 

288/16 tem como objetivo alterar a 
composição do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), conferindo 
mais representatividade para os Minis-
térios Públicos estaduais. O autor da 
propositura, o deputado federal Edson 
Moreira (PR/MG), abordou o assunto 
em visita à diretoria da APMP no dia 
27/11, em São Paulo, ocasião em que 
estava acompanhado pelo também de-
putado federal Alberto Braga (DEM/DF). 
Eles foram recebidos na Sede Executiva 
pelo presidente da entidade de classe 
paulista, José Oswaldo Molineiro, pelo 
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt 
Perez, pelo 1º tesoureiro, Renato Kim 
Barbosa, e pela diretora do Departa-
mento de Aposentados e uma das as-
sessoras do Assuntos Institucionais e 
Parlamentares, Cyrdêmia da Gama Bot-
to. Também participaram do encontro 
os procuradores de Justiça Edgard Mo-
reira e Sérgio Neves Coelho.

Da esquerda pra direita: diretora Cyrdêmia da Gama Botto, presidente Molineiro, Gabriel Bittencorut Perez, 
deputado Edson Moreira, deputado Alberto Braga e procuradores Edgard Moreira e Sérgio Neves Coelho
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Os deputados Edson Morei-
ra e Alberto Braga participaram, na-
quela data, de evento promovido 
pelo Centro de Estudos e Aperfeiço-
amento Funcional/Escola Superior 
do Ministério Público de São Paulo 
(Ceaf/ESMP) sobre “Estatuto do De-
sarmamento: Discussões a partir da 
Resolução 156/16 do CNMP”, com 
apoio da APMP, realizado no Auditó-
rio Francismar Lamenza da Sede So-

cial da entidade de classe, no Largo 
São Francisco, em São Paulo. Ainda 
a respeito da PEC 288/16, o 1º secre-
tário da APMP, Paulo Penteado Tei-
xeira Junior, acompanhou em 21/11, 
na Câmara dos Deputados, em Bra-
sília, mesa de trabalho que debateu 
a possível instalação de uma Comis-
são Especial destinada a apresentar 
parecer sobre a proposta de autoria 
do deputado Edson Moreira.

APMP acompanha atividades da Comissão Especial do Extrateto

A diretoria da APMP tem 
acompanhado de perto todas as 
atividades, encontros e audiên-
cias públicas da Comissão Especial 
do Extrateto na Câmara dos De-
putados, em Brasília (DF), criada 
em agosto deste ano pelo presi-

dente da Casa, 
Rodrigo Maia 
(P M D B / R J) , 
para proferir 
parecer sobre 
o Projeto de Lei 
(PL) 6726/2016, 
que versa sobre 
o tema. A inten-
ção é dialogar 
com os parla-
mentares para  
sensibilizá-los 

sobre os pontos nocivos da propos-
ta, principalmente sobre as verbas 
que podem ser chamadas de remu-
neratórias e as que têm claro caráter 
indenizatório.

No dia 08/11, em companhia de 
Norma Angélica Reis Cardoso Caval-

canti e de Victor Hugo Palmeiro de 
Azevedo Neto, representantes da 
Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp), o 
1º secretário da APMP, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, acompanhou 
reunião deliberativa da Comissão 
Especial do Extrateto na Câmara 
dos Deputados.

Durante sua estada em Bra-
sília, o dirigente da entidade de 
classe paulista reuniu-se ainda com 
deputados de diversos partidos e 
Estados para tratar deste tema e 
também sobre a Medida Provisó-
ria 805/2017, que versa sobre a alí-
quota do Imposto de Renda [leia 
notícia na página 3], sobre o auxí-
lio-moradia e outros assuntos em 
tramitação no Congresso Nacional.

Norma Cavalcanti, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto e Paulo Penteado 
durante reunião da Comissão Especial do Extrateto, na Câmara dos Deputados
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Ministério Público paulista faz 1ª eleição com 
 possibilidade de voto on-line e à distância

No Auditório Tilene Almeida de Moraes do edifício-sede da Instituição, o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, faz a leitura dos procuradores eleitos

A partir da esquerda, as procuradoras Maria Fátima Vaquero Ramalho e Lidia da Costa Passos, o PGJ 
Gianpolo Smanio, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, o procurador Felipe Locke Cavalcanti, 
a diretora de Aposentados da APMP, Cyrdêmia da Gama Botto, e o procurador Gabriel Zaccaria de Inellas

Os procuradores de Justiça do 
Ministério Público do Esta-
do de São Paulo (MPSP) ele-

geram, em 22/11, os 20 novos inte-
grantes do Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores para o biênio 2018-
2019 e também os cinco integrantes 
da Comissão Processante Permanen-
te para o mesmo período. A mais vo-
tada para compor o Órgão Especial 
foi a procuradora de Justiça Liliana 
Mercadante Mortari, com 174 votos.

Esta foi a primeira eleição em 
que foi possível realizar o voto on-line 
e à distância, com utilização de login 
e senha. Segundo o procurador-geral 
de Justiça, Gianpaolo Smanio, o pro-
cesso será estendido para os demais 
pleitos da Instituição. Para aqueles 
que desejaram, a eleição também foi 
realizada presencialmente no auditó-
rio Tilene Almeida de Moraes, locali-
zado no edifício-sede do MPSP. Com-
pareceram às urnas 280 do total de 
300 eleitores.

Além de Liliana Mercadante 
Mortari, os outros eleitos para o Ór-
gão Especial foram: Mônica de Barros 
Marcondes Desinano (164 votos), Luiz 
Antonio de Oliveira Nusdeo (158), Tia-
go Cintra Zarif (135), Eduardo Marce-

Procuradores elegeram integrantes do Órgão Especial e da Comissão Processante Permanente

lo Mistrorigo de Freitas (134), Felipe 
Locke Cavalcanti (134), Marcio Ser-
gio Christino (128), Walter Tebet Filho 
(127), Vidal Serrano Nunes Junior (126 
votos), João Antonio Bastos Garreta 
Prats (124), Ana Lucia Menezes Vieira 
(117), Alberto Carlos Dib Junior (115), 
Ruymar de Lima Nucci (113), Adriano 
Ricardo Claro (112), Josely Mara Li-
trenta de Oliveira Donato (111), Va-
nia Ferrari Tropia Padilla (110), Jose 
Kalil de Oliveira e Costa (110), Bea-
triz Augusta Pinheiro (109), Lídia He-

lena Ferreira da Costa Passos (105) e 
Wallace Paiva Martins Junior (105).
COMISSÃO PROCESSANTE – Na mes-
ma data do pleito para o Órgão Es-
pecial, foi realizada também a elei-
ção dos componentes da Comissão 
Processante Permanente do MPSP, 
que teve o seguinte resultado: Cesar 
Pinheiro Rodrigues foi o mais vota-
do (188 votos), seguido por Wander-
leya Leni (187), Isabella Ripolli Mar-
tins (181), Gabriel Cesar Zaccaria de 
Inellas (174) e Paulo Juricic (147).
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res de Justiça Roberto Livianu, José 
Carlos Guillem Blat e Silvio Antonio 
Marques. Na plateia estavam tam-
bém, Stephen Kanitz, sociólogo e 
cientista político, e Sergio Antonio 
Reze, que presidiu a Fenabrave en-
tre 2005 e 2011. Em sua palestra, in-
titulada “Corrupção e Ética nos Ne-
gócios”, Deltan Dallagnol elogiou os 
promotores e procuradores de Jus-

Diretoria da APMP acompanha palestra de 
Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato
Procurador ressalta que ingressou no MP porque ‘é o órgão comprometido com a defesa da sociedade’

Em 23/11, o presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro, o 2º 
vice-presidente, Gabriel Bitten-

court Perez, e o coordenador de As-
suntos Institucionais e Parlamentares, 
Felipe Locke Cavalcanti (recém-eleito 
para compor o Órgão Especial do Co-
légio de Procuradores), acompanha-
ram, na sede da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automo-
tores (Fenabrave), em São Paulo, pa-
lestra proferida pelo procurador da 
República Deltan Dallagnol, coordena-
dor da Operação Lava Jato. O convite 
aos dirigentes da entidade de clas-
se foi feito pelo presidente da Fena-
brave, Alarico Assumpção Junior, e 
pelo diretor de Relações Institucio-
nais daquela Federação, o procura-
dor de Justiça aposentado, Luiz An-
tônio Fleury Filho, ex-governador de 
São Paulo e ex-presidente da APMP 
e da Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Conamp).

Também compareceram ao 
evento as procuradoras de Justiça 
Valderez Deusdedit Abbud e Liliana 
Buff de Souza e Silva e os promoto-

Durante o evento realizado na sede da Fenabrave, a partir da esquerda, estão Roberto Livianu, Felipe Locke 
Cavalcanti, Luiz Antônio Fleury Filho, José Oswaldo Molineiro, Deltan Dallagnol e Gabriel Bittencourt Perez 

tiça paulistas: “Eles são referências 
para toda a minha geração, pois en-
frentaram casos que tiveram sucesso 
e resultados significativos”. E acres-
centou: “Quando me formei em Di-
reito, queria um Brasil melhor. Por 
isso resolvi ingressar no Ministé-
rio Público, que é o órgão compro-
metido com a defesa da sociedade 
e combativo em diversos setores”.
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MOGI DAS CRUZES – Com o tema “Recursos Especial 
e Extraordinário”, o procurador de Justiça Perseu Gen-
til Negrão foi o palestrante durante reunião do Gru-
po de Estudos “João Batista de Arruda Sampaio”, de 
Mogi das Cruzes, realizada no dia 09/11. Autor de di-
versas obras sobre o tema, o procurador integra hoje 
o setor de Recursos Extraordinários e Especiais Cri-
minais do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

CAMPINAS – O Grupo de Estudos “Campos Salles”, 
de Campinas, teve em 25/11 palestra do cientista 
político Christian Lohbauer, doutor em Ciência Polí-
tica pela Universidade de São Paulo (USP), que falou 
sobre “O Brasil em que vivemos hoje e o Brasil que 
queremos”. A APMP foi representada na ocasião por 
sua diretora de Relações Públicas, de Convênios e 
Eventos e do Cerimonial, Paula Castanheira Lamenza.
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O Centro de Estudos e Aperfei-
çoamento Funcional/Escola 
Superior do Ministério Pú-

blico de São Paulo (Ceaf/ESMP) re-
alizou, em 23/11, a abertura do IV 
Congresso do Patrimônio Público e 
Social do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo, que teve como 
tema “25 Anos da Lei de Improbi-
dade Administrativa: O combate 
à corrupção na atualidade e o pa-
pel do Ministério Público”. O even-
to prosseguiu até o 25/11, na capi-
tal paulista. O presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro, compôs a 
mesa de autoridades na solenidade.

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), proferiu a palestra inicial, so-
bre “O combate à corrupção como 
instrumento de defesa do Estado 
Democrático de Direito”. A progra-
mação científica incluiu ao todo 
seis painéis de debate, sendo cin-
co no dia 24/11, entre eles, um 
que analisou a Lei de Improbidade 

Administrativa, com a presença de 
dois membros do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público [leia no-
tícia nesta página], e mais um no 
dia seguinte.

O encerramento ficou a cargo 
de Mauro Luiz Campbell Marques, 

ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). O evento foi realizado 
pelo Ceaf/ESMP em conjunto com a 
Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) 
e a Unidade Nacional de Capacita-
ção do Ministério Público (UNCMP/
CNMP), tendo apoio da APMP.

Mesa de abertura do Congresso do Patrimônio Público e Social realizada no Auditório 'Queiroz Filho'
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Presidente Molineiro participa de  abertura 
do Congresso do Patrimônio Público

Evento teve participação dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Mauro Luiz Campbell Marques

Conselheiros do CNMP debatem improbidade administrativa
O presidente da APMP, José 

Oswaldo Molineiro, acompanhou 
em 24/11, o painel inaugural do 
segundo dia de atividades do IV 
Congresso do Patrimônio Público 
e Social do MPSP, intitulado “A 
Lei de Improbidade Administra-
tiva na visão do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público”, com a 
participação dos conselheiros do 
CNMP Fábio Bastos Stica e Lauro 
Machado Nogueira.

Além dos conselheiros do 
CNMP e do presidente da Asso-
ciação, a mesa de abertura do 
segundo dia do Congresso con-
tou com a presença do diretor 

do Ceaf/ESMP, 
Antonio Carlos 
da Ponte. Na 
mesma data, 
outros painéis 
abordaram os 
t e m a s  “ D e -
safios e solu-
ções - O futu-
ro do comba-
te à improbida-
de administra-
tiva”, “A evolu-
ção no comba-
te aos atos de improbidade” e “Es-
tratégias processuais na ação de 
improbidade”. No dia seguinte, o 

último do evento, houve painel 
sobre “Estratégias processuais 
na ação de improbidade”.

Fábio Bastos Stica, Antonio Carlos da Ponte, José Oswaldo Molineiro e Lauro 
Machado Nogueira durante o painel inaugural do segundo dia do Congresso
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res da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
o procurador de Justiça aposentado 
Luiz Cesar da Gama Pellegrini, ex-cor-
regedor-geral do Ministério Público 

TJSP confere Colar do Mérito Judiciário à 
professora Thereza Diniz de Arruda Alvim

A APMP foi representada por Cyrdêmia da Gama Botto, diretora do Departamento de Aposentados

O Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP), por meio 
de seu presidente, desembar-

gador Paulo Dimas de Bellis Mascaret-
ti, realizou cerimônia de entrega do 
Colar do Mérito Judiciário à profes-
sora doutora Thereza Celina Diniz de 
Arruda Alvim, em 23/11, no Salão No-
bre “Ministro Manoel da Costa Man-
so”, do Palácio da Justiça, na região 
central da Capital. Representando a 
APMP, esteve presente a diretora do 
Departamento de Aposentados e uma 
das assessoras de Assuntos Institucio-
nais e Parlamentares, Cyrdêmia da 
Gama Botto. A professora Thereza de 
Arruda Alvim é casada com o profes-
sor José Manoel Arruda Alvim, que, 
recentemente, elaborou parecer em 
favor das prerrogativas financeiras e 
institucionais do Ministério Público, 
após contato da diretoria da Asso-
ciação Paulista do Ministério Público. 

Também acompanharam a sole-
nidade realizada no Palácio da Justiça 
o coordenador do Departamento de 
Assuntos Institucionais e Parlamenta-

A professora Thereza Diniz de Arruda Alvim (ao centro) junto com o procurador de Justiça aposentado Luiz 
Cesar da Gama Pellegrini e a diretora do Departamento de Aposentados da APMP, Cyrdêmia da Gama Botto

do Estado de São Paulo (MPSP), e o 
promotor de Justiça Edson Alves da 
Costa, diretor de benefícios do Fundo 
de Emergência da entidade de classe.
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CIDADÃO HONORÁRIO – O promotor de Justiça Da-
niel Magalhães Albuquerque Silva foi homenageado 
no dia 26/10, pela Câmara de Panorama (SP), com o 
título de Cidadão Honorário daquele município. O pe-
dido para a homenagem foi feito pelo presidente da 
Casa Legislativa, vereador Edemir Vermelho (PSDB). 
Na APMP, Daniel Magalhães é suplente do Conselho 
Administrativo da Região de Presidente Prudente.
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VISITA AO ESTADÃO – Com o objetivo de estreitar re-
lacionamento entre as instituições, o presidente da 
APMP, José Oswaldo Molineiro, o 1º tesoureiro, Re-
nato Kim Barbosa, o coordenador de Assuntos Ins-
titucionais e Parlamentares, Felipe Locke Cavalcan-
ti, e o assessor Roberto Livianu visitaram em 30/10, 
o jornal O Estado de S.Paulo, onde foram recebidos 
pelo diretor de Opinião, Antonio Carlos Pereira.
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de inúmeras informações, até aque-
las mesmo não verbalizadas, como as 
condições sociais, seu nível educacio-
nal ou suas perspectivas de vida. As re-
percussões midiáticas também foram 
abordadas no artigo, em que Florenci 
lembra que não foram poucas as vezes 
que veículos de comunicação acom-
panharam as audiências de custódia.

Mas a promotora de Justiça aler-
ta: “As decisões judiciais, bem como 

Promotora de Justiça aponta sugestões para 
aprimorar as audiências de custódia

Florenci Cassab Milani atua desde a implantação do projeto no Estado de São Paulo, em abril de 2015

A APMP teve acesso com exclu-
sividade a um estudo realiza-
do pela promotora de Justiça 

Florenci Cassab Milani sobre as audi-
ências de custódia no Estado de São 
Paulo, para a qual foi designada desde 
abril de 2015, data do início do projeto 
na Capital. Em seu trabalho, traça um 
breve panorama comparativo entre 
Alemanha, Portugal e França acerca 
das audiências de custódia, inclusive 
abordando o papel do Ministério Pú-
blico. Em seguida, são ressaltados as-
pectos práticos do instituto, acompa-
nhados de sugestões para o melhor 
aproveitamento da logística envolvida.

Em outro trecho do estudo, a 
promotora de Justiça destaca que “por 
muitas vezes, alguns autuados rela-
tam episódios de violência inexisten-
tes, por total incompatibilidade en-
tre os fatos por ele narrados e as res-
pectivas condições físicas. Além dis-
so, os relatos de violência podem as-
sumir contornos mendazes se com-
parados às dinâmicas fáticas relata-
das por condutores e testemunhas 
nos autos de prisão em flagrante”.

Além dessa questão, Florenci 
Cassab Milani lembra que o fato de 
estar frente a frente com o autuado 
também possibilita às autoridades 
presentes na audiência o colhimento 

Promotora Florenci Milani (à esquerda) durante audiência de custódia realizada no Fórum da Barra Funda

Fo
to

s:
 S

ha
yd

y 
Ro

dr
ig

ue
s/

AP
M

P

as manifestações das partes, mui-
tas vezes serão incompatíveis com 
o desejo popular, porque orientadas 
por critérios de ordem jurídica, e de-
vem ser recebidas como legítimas 
manifestações do Direito Vigente”.

Por fim, o estudo sugere modifi-
cações no sistema atual. Dentre as me-
didas, sugere o acolhimento da vítima 
de crimes praticados mediante violên-
cia ou grave ameaça, comunicando-a 
por meio disponível, eletrônico ou fí-
sico, acerca da situação do autuado. 
Também se refere ao elevado número 
de detidos estrangeiros, necessitando 
de intérprete (tradutor juramentado). 
Além disso, é constatada a precarie-
dade da forma como são realizadas 
as entrevistas entre detido e respec-
tivo defensor, hoje nos corredores, 
sem privacidade, devendo haver um 
espaço específico para tal finalidade.

A jornalista Dora Estevam, 
uma das assessoras de Imprensa da 
APMP, gravou e divulgou, para todos 
os associados à entidade de classe, 
entrevista em vídeo com a promo-
tora, sobre o trabalho que produziu.Jornalista Dora Estevam (à esquerda) entrevista a promotora para entrevista em vídeo produzida pela APMP
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Gianpaolo Smanio; Tiago Cintra Za-
rif, secretário do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP); Ma-
ria de Lourdes Rachid Vaz de Almei-
da, desembargadora do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Pau-
lo (TJSP); Reinaldo Mapelli Júnior, 
assessor do Ceaf/ESPM, represen-
tando o diretor da Escola Superior, 
Antonio Carlos da Ponte; Luís Fer-
nando Cabral Barreto Junior, pre-
sidente da Associação Brasileira 

MPSP sedia 3º Encontro Nacional do 
 Ministério Público de Proteção à Fauna

Evento foi organizado pelo Gecap e pelo Ceaf/ESMP, tendo a APMP entre seus apoiadores

O Ministério Público do Esta-
do de São Paulo (MPSP) se-
diou, nos dias 16 e 17/11, 

o 3º Encontro Nacional do Minis-
tério Público de Proteção à Fauna, 
organizado pelo Grupo Especial de 
Combate aos Crimes Ambientais 
(Gecap) e pelo Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcional – Es-
cola Superior do Ministério Público 
(Ceaf/ESMP), tendo a APMP entre 
seus apoiadores. O evento, realiza-
do no Auditório “Queiroz Filho” do 
edifício-sede da Instituição, abor-
dou a importância da conservação 
do meio e dos órgãos de imple-
mentação da legislação ambiental.

A mesa de abertura do en-
contro reuniu José Antonio Fran-
co da Silva, subprocurador-geral 
de Justiça de Políticas Administra-
tivas e Institucionais, representan-
do o procurador-geral de Justiça, 

Mesa de abertura do evento realizado no Auditório 'Queiroz Filho', realizada no edifício-sede do MP paulista

dos Membros do Ministério Públi-
co de Meio Ambiente (Abrampa); 
Vania Maria Tuglio, promotora de 
Justiça do Gecap; Reginaldo Tripoli 
(PV), vereador de São Paulo; Tho-
mas Timm, vice-presidente execu-
tivo da Câmara de Comércio Bra-
sil-Alemanha em São Paulo; e Jöig 
Hartung, professor de Medicina Ve-
terinária da Universidade de Hano-
ver e presidente do Comitê Nacio-
nal Alemão de Bem Estar Animal.
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PROBIDADE ADMINISTRATIVA - No dia 1º/12, o 
promotor de Justiça aposentado José Ernesto Fur-
tado de Oliveira lançou seu livro “Guia Prático da 
Probidade Administrativa”, em evento realizado 
no Tênis Clube de Santos. Durante visita à diretoria 
da APMP em São Paulo, em 07/11, o promotor foi 
recebido pelo presidente José Oswaldo Molineiro, 
pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, pela dire-
tora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia 
da Gama Botto, e pelo coordenador do Departa-
mento de Assuntos Institucionais e Parlamentares, 
Felipe Locke Cavalcanti (recém-eleito para com-
por o Órgão Especial do Colégio de Procuradores).

LEI DO FEMINICÍDIO – A procuradora de Justiça 
aposentada Luiza Nagib Eluf relançou, no dia 7/11, 
seu livro “A Paixão no Banco dos Réus”, pela Edito-
ra Juruá. A obra reúne casos concretos e comenta-
dos desde Pontes Visgueiro a Mizael Bispo de Sou-
za, contando ainda com comentários sobre a lei 
que prevê crimes contra mulheres, o feminicídio, e 
o caso PC Farias. A sessão de autógrafos aconteceu 
durante a XXIII Conferência Nacional da Advocacia 
Brasileira, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, 
na capital paulista. Para falar sobre o livro, Luiza 
Eluf concedeu entrevista à TV APMP, disponibiliza-
do para todos os associados à entidade de classe.
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atendimento aos associados continu-
ará sendo realizado na Sede Execu-
tiva, localizada no 11º andar do edi-
fício- sede do Ministério Público de 
São Paulo (MPSP), na Rua Riachue-
lo, nº 115, próximo à Catedral da Sé.

“Antes, os departamentos de 
suporte da APMP estavam alocados 
em diversas salas espalhadas em pré-
dios na Capital. Os escritórios antigos 
não comportavam adequadamente a 
demanda e o número de colaborado-
res. Hoje, nós conseguimos agregar 
em um só local vários departamen-
tos que não atendem associados dire-
tamente”, afirmou o presidente José 
Oswaldo Molineiro.

Além do presidente, represen-
taram a APMP no evento o 2º vice-
-presidente, Gabriel Bittencourt Pe-
rez, a diretora do Departamentos de 
Aposentados e uma da assessoras 

APMP inaugura nova Sede  Administrativa, 
na Capital, destinada às áreas de suporte
Atendimento aos associados continua sendo realizado na Sede Executiva, no edifício-sede do MPSP

O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, inaugu-
rou em 17/11, a nova Sede Ad-

ministrativa, situada na Rua Senador 
Paulo Egídio, nº 72, 4º andar, Centro 
de São Paulo. O espaço destina-se es-
pecialmente às áreas de suporte da 
APMP. O espaço está localizado em 
um edifício anexo ao da Sede Social, 
no Largo São Francisco, e concentra 
setores que antes estavam dispersos 
em locais menos adequados: os de-
partamentos de Recursos Humanos, 
Audiovisual, Publicações e Compras, 
dentre outros, além de contar com 
salas para reuniões.

Com isso, o setor administrativo 
da entidade de classe, que não aten-
de diretamente associados, funciona 
agora em um local mais moderno, se-
guro e com condições muito melho-
res para os funcionários. Todavia, o 

Gabriel Bittencourt Perez, Paula Castanheira Lamenza, Valderez Deusdedit Abbud, presidente Molineiro, Cyrdêmia da Gama Botto e Celeste Leite dos Santos

do Departamento de Assuntos Ins-
titucionais e Parlamentares, Cyrdê-
mia da Gama Botto, uma das dire-
toras do Departamento de Convê-
nios e Eventos e da APMP Mulher, 
Celeste Leite dos Santos, e a dire-
tora do Departamento de Relações 
Públicas, de Convênios e Eventos e 
diretora do Cerimonial, Paula Casta-
nheira Lamenza.

Compareceram à inauguração, 
entre outros, o secretário do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores, 
Walter Paulo Sabella, um dos asses-
sores do Centro de Estudos e Aper-
feiçoamento Funcional/Escola Su-
perior do Ministério Público de São 
Paulo (Ceaf/ESMP), Romeu Galiano 
Zanelli Júnior (representando o di-
retor da Escola, Antonio Carlos da 
Ponte), e a procuradora de Justiça, 
Valderez Deusdedit Abbud.

Recepção da nova Sede Administrativa, no Centro Nova sala disponível para os diretores e os associados Espaço é moderno e mais adequado aos funcionários
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APMP vence duas categorias do Torneio Nacional de Futebol Society
Equipes paulistas sagraram-se campeãs nas categorias Força Livre e Sênior da competição organizada pela Associação Cearense, com apoio da Conamp

No XVI Torneio Nacional de 
Futebol Society do Ministé-
rio Público, realizado entre 

os dias 02 e 05/11, no município de 
Itaitinga, no Ceará, a APMP sagrou-
-se campeã em duas das quatro ca-
tegorias: Sênior, na qual superou a 
equipe do Rio Grande do Sul, e For-
ça Livre, na qual venceu Minas Ge-
rais. O torneio foi organizado pela 
Associação Cearense do Ministério 
Público (ACMP), com apoio da As-
sociação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp). As ou-
tras campeãs foram as equipes da 
Associação Mineira do Ministério 
Público (AMMP), da categoria Mas-
ter, e da Associação do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul (AM-
PRS), da categoria Super Master.

Pela APMP, também conquis-
taram prêmios Marcelo Orlando 
Mendes e João Henrique Ferreira, 
respectivamente, o goleiro menos 
vazado e o artilheiro da categoria 
Sênior; e Rafael Queiroz Piola, que 
foi o artilheiro da categoria Força 
Livre. Os outros premiados foram: 
na categoria Super Master, André 
Luiz Dalmolin, do Rio Grande do Sul, 
como goleiro menos vazado, e Ota-
cílio Marcus Machado, da Paraíba, 
como artilheiro; na categoria Mas-
ter, Rafael Gonçalves, do Rio Grande 

do Sul, como golei-
ro menos vazado, 
e Henrique Otero 
Costa, de Minas 
Gerais, como ar-
tilheiro; e, por fim, 
na categoria Força 
Livre, Rodrigo An-
tônio Storino, da 
Associação de Mi-
nas Gerais, como 
goleiro menos va-
zado.

O presiden-
te da APMP, José 
Oswaldo Molinei-
ro, e o 1º tesou-
reiro, Renato Kim 
Barbosa, acompa-
nharam a compe-
tição disputada no 
Estado do Ceará. A 
Comissão Julgado-
ra do torneio teve 
como presidente 
Lucas Azevedo e, 
como represen-
tantes de cada re-
gião, Manoel Mur-
rieta (Norte), Elísio 
Teixeira (Centro-
-Oeste), Gustavo Bravo (Sul) e Lu-
ciano Coutinho, um dos diretores 
do Departamento de Esportes – e 

atleta – da APMP (Sudeste). A presi-
dente da Conamp, Norma Cavalcan-
ti, deu o chute inaugural do torneio. 

Comemoração dos atletas da APMP com a bandeira do Estado de São Paulo Lance de uma das partidas disputadas no município de Itaitinga, no Ceará

Em pé, à esquerda, o 1º secretário da APMP, Renato Kim Barbosa, o presidente da entidade de classe paulista, José Oswaldo Molineiro, e um dos diretores do Departamento de 
Esportes da Associação Paulista, Luciano Coutinho, que atuou como goleiro na competição e que também integrou a Comissão Julgadora, como representante da Região Sudeste

Fo
to

s:
 R

og
ér

io
 O

liv
ei

ra
/A

PM
P



15APMP EM AÇÃO - Dezembro 2017

APMP vence duas categorias do Torneio Nacional de Futebol Society
Equipes paulistas sagraram-se campeãs nas categorias Força Livre e Sênior da competição organizada pela Associação Cearense, com apoio da Conamp

Na edição anterior da competição, 
disputada em maio de 2016, em Flo-
rianópolis (SC), as equipes da APMP 

também haviam 
levantado a taça 
nas categorias Sê-
nior e Força Livre. 
Já em 2015, a edi-
ção do Torneio Na-
cional de Futebol 
Society do Minis-
tério Público foi 
realizada em São 
Paulo, com organi-
zação conjunta da 
Associação Paulis-
ta e da Conamp. 
REUNIÃO – O pre-
sidente da APMP, 
José Oswaldo Mo-
lineiro, participou 
no dia 01/11, em 
Fortaleza (CE), da 
XVII Reunião Or-
dinária do Conse-
lho Deliberativo da 
Associação Nacio-
nal dos Membros 
do Ministério Pú-
blico (Conamp), 
em defesa das 
prerrogativas de 
seus associados e 
do Ministério Pú-

blico. O encontro, que contou com 
representantes de associações de 
todo o país, foi palco de discussões 

de diversos temas, principalmente 
relacionados a proposições que tra-
mitam no Congresso Nacional em 
processos em andamento no Conse-
lho Nacional do Ministério Público.

Os dirigentes das associações 
afiliadas à Conamp discutiram estra-
tégias de atuação conjunta sobre a 
Reforma da Previdência pretendida 
pelo governo federal, por maio da 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 287/16 – proposta que está 
pronta para ser pautada para vota-
ção no Plenário da Câmara dos De-
putados; sobre reforma do Código 
Penal (PLS 236/2012); sobre as nor-
mas do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) que tratam do rezoneamen-
to eleitoral, sobre a  recomposição 
inflacionária dos subsídios dos in-
tegrantes do Ministério Público, e 
sobre a Lei o Extrateto, cujo proje-
to de Lei já foi aprovado no Sena-
do Federal e encontra-se na Câma-
ra dos Deputados, sendo apreciado 
em Comissão Especial para depois 
seguir a Plenário [leia mais sobre a 
mobilização em Brasília nas páginas 
4, 5 e 6].  Ainda durante a reunião, 
foram apresentadas e debatidas as 
conclusões do 22ª edição do Con-
gresso Nacional do Ministério Pú-
blico, que aconteceu em setembro 
último, no Estado de Minas Gerais.

Atletas da Associação Paulista com suas medalhas na premiação do Torneio Uma das equipes da APMP que sagraram-se campeãs na competição nacional

Em pé, à esquerda, o 1º secretário da APMP, Renato Kim Barbosa, o presidente da entidade de classe paulista, José Oswaldo Molineiro, e um dos diretores do Departamento de 
Esportes da Associação Paulista, Luciano Coutinho, que atuou como goleiro na competição e que também integrou a Comissão Julgadora, como representante da Região Sudeste
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‘Nós somos fortes’, salienta presidente 
 Molineiro, em confraternização da APMP

Evento realizado no Buffet Torres teve premiação dos concursos de Melhor Arrazoado e Fotográfico

Nós somos fortes. A gran-
de prova é que, apesar 
de tudo, o Ministério Pú-

blico continua aqui para a socieda-
de brasileira”, salientou o presi-
dente da APMP, José Oswaldo Mo-
lineiro, para mais de uma centena 
de promotores e procuradores de 
Justiça que compareceram ao jan-
tar de confraternização de final de 
ano da entidade de classe realizado 
em 30/11, no Buffet Torres, zona 
sul da Capital. Durante o evento, 
também foi realizada a premiação 
do concurso de Melhor Arrazoa-
do Forense, séries Criminal e Cí-
vel, e dos vencedores do VIII Con-
curso Fotográfico da APMP. Neste 
ano, o homenageado pela APMP 
foi o procurador de Justiça, Cló-
vis Alberto D'Ac De Almeida, cujo 
nome batizou os prêmios do Me-
lhor Arrazoado Forense. Falecido 
em fevereiro último, Clóvis Alber-
to dedicou 43 anos de sua carrei-
ra à Instituição, grande parte em 
Marília (SP). Integrou também o 
Órgão Especial do Colégio de Pro-
curadores e a diretoria da APMP. 

Os convidados foram recebi-
dos pela diretoria da Associação, 
com apresentação clássica do quar-
teto de cordas “Con Brio”.  Além 
do presidente Molineiro, também 
representaram a APMP na ocasião 
a diretora do Departamento de 
Relações Públicas, de Convênios 
e Eventos e diretora do Cerimo-
nial, Paula Castanheira Lamenza, 

responsável pela organização do 
jantar, a diretora do Departamen-
to de Aposentados e uma das as-
sessoras do Departamento de As-
suntos Institucionais e Parlamen-
tares, Cyrdêmia da Gama Botto, o 
2º vice-presidente, Gabriel Bitten-
court Perez, o 1º secretário, Pau-
lo Penteado Teixeira Junior, e um 
dos diretores do Departamento 
de Segurança, Gabriel César Zac-
caria de Inellas (recém-eleito para 
compor a Comissão Processante).

Prestigiaram o jantar o di-
retor do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional/Es-
cola Superior do Ministério Pú-
blico (Ceaf/ESMP), Antonio Car-
los da Ponte, e o procurador-ge-
ral de Justiça, Gianpaolo Smanio.
MELHOR ARRAZOADO – Na Série 
Criminal do Melhor Arrazoado, que 
teve como banca examinadora os 
procuradores de Justiça Gilberto 
Nonaka, João dos Santos Rodrigues 
e Marco Vinicio Petrelluzzi, a pri-
meira colocação ficou com Eduardo 
Caetano Querobim, com o trabalho 
“Concurso de Circunstâncias – Dog-
mática e Metodologia da Dosagem 
da Pena na Segunda Etapa da Ope-
ração Trifásica”; o segundo coloca-
do foi “Tribunal do Júri – Condena-
ção em Segunda Sessão Plenária. 
Possibilidade de Execução Imedia-
ta da Pena, em Caráter Provisório, 
ante a Imutabilidade da Matéria Fá-
tica”, de Fábio Perez Fernandez; e 
a Menção Honrosa (Primeira Ins-

tância) foi conferida aos promo-
tores de Justiça Alexandre Affon-
so Castilho e Sebastião José Pena 
Filho Brasil, pelo trabalho “Opera-
ção Ouro Preto - A Delegacia de En-
torpecentes e o Tráfico de Drogas”.

Já na Série Cível e Difusos e 
Coletivos, com banca examinadora 
formada pelos procuradores de Jus-
tiça Maria Cristina Pera João Morei-
ra Viegas, Edgard Moreira da Silva e 
Maria Elisabete Morais, a primeira 
colocação ficou com “Ecologia das 
Estradas”, de Jaime Meira do Nas-
cimento Junior e Laerte Fernando 
Levai; e a segunda colocação ficou 
com o trabalho “Garantia ao Direi-
to Fundamental à Habitação de In-
teresse Social Mediante o Controle 
de Gastos Abusivos com Publicida-
de pelo Município”, de Claudemir 
Battalini. Já a Menção Honrosa (Se-
gunda Instância) foi para o traba-
lho “Relativização da Coisa Julga-
da nas Ações de Investigação e Ne-
gatória de Paternidade Biológica”, 
de Paulo Roberto Salvini, e a Men-
ção Honrosa (Primeira Instância) foi 
para “Amargos Desvios”, de Marce-
lo Antonio Francischette da Costa.

Já os premiados no VIII Con-
curso Fotográfico da APMP foram: 
na primeira colocação, o promo-
tor de Justiça José Eduardo de 
Souza Pimentel, com a obra  “O 
Pilar que nos Separa”, e, em se-
gundo lugar, com a obra intitula-
da “Alta Velocidade”, o promo-
tor de Justiça José Claudio Zan.

À esquerda, Gabriel Zaccaria de Inellas, o diretor do Ceaf/ESMP, Antonio Carlos da Ponte, o PGJ Gianpaolo Smanio e o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro

“


