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Diretoria dialoga em  Brasília 
pela aprovação de reajuste 
de subsídios         Páginas 4 e 5

MPSP realiza evento para 
 fortalecer o combate à 
violênciadomésticaPágina 7

Maria Lúcia ‘Lu’ Alckmin, 
presidente da Fussesp,
visita a Associação            Página 9

Presença do PGJ em Congresso 
realizado pela APMP é histórica
Pela 1ª vez, chefe do MPSP participa do evento e prestigia colegas aposentados

O XII Congresso dos Promoto-
res e Procuradores de Justiça 
Aposentados do Ministério Pú-

blico do Estado de São Paulo, organi-
zado e realizado pela APMP entre os 
dias 09 e 12/06, em Campos do Jor-
dão (SP), teve a presença histórica do 
procurador-geral de Justiça, Gianpao-
lo Poggio Smanio. Pela primeira vez, 
chefe da Instituição participou efeti-
vamente do evento e prestigiou os co-
legas aposentados. Pouco depois, em 
17/06, a diretoria da APMP compare-
ceu à posse solene do PGJ na Univer-
sidade Mackenzie, na capital, e, por 
essa ocasião, ofereceu coquetel no 
Iate Clube de Santos, em Higienópo-
lis. Páginas 2 (Editorial), 10, 11 e 13
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PÚBLICO RECORDE - Com o tema “A 
APMP no Velho Oeste”, a Festa Ju-
nina da APMP reuniu mais de 600 
pessoas na Sede Campestre, em São 
Roque, no dia 19/06. As crianças se 
divertiram nas barracas de pesca-
ria (foto), argola, canaleta, boca do 
palhaço e de comidas típicas, além 
de brinquedos como tobogã inflá-
vel, cama elástica, piscina de boli-
nhas e bungee trampolim. Página 19

Procurador aposentado Clóvis D’ac de Almeida, PGJ Gianpaolo Smanio e o presidente da APMP, no evento

Presidente da APMP fala 
 sobre delação premiada na 
Rádio Jovem Pan      Página 15

ESMP promove palestras  sobre 
Direito eleitoral na Sede Social 
da Associação                Página 17

APMP e Minas Gerais 
dominamtítulosnoTorneio
de Futebol Society   Página 20



2 APMP em Ação - Junho 2016

EDITORIAL

Boletim Informativo da Associação Paulista do Ministério Público
Ano IV, Nº 37, Junho de 2016

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

Produção: Departamento de Publicações / Assessoria de Imprensa
Jornalista responsável e editor: Marcos Palhares (MTb: CE 01144 JP)
Pauta, supervisão e aprovação: Diretoria da APMP
Diretores do Departamento de Publicações: Aluísio Antonio Maciel 
Neto, José Carlos de Oliveira Sampaio, José Fernando Cecchi Junior 
e Rolando Maria da Luz
Encarregado do Departamento: Rodrigo Vicente de Oliveira
Assessoria de Imprensa, reportagem e textos: Dora Estevam, Marcos 

Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP–GESTÃO2015/2016
Presidente: Felipe Locke Cavalcanti
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: Marcelo Rovere
2º Tesoureiro: Francisco Antonio Gnipper Cirillo

Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto
Diretora de Patrimônio: Fabíola Moran Faloppa
Diretor de Relações Públicas: Paula Castanheira Lamenza
Diretor de Prerrogativas: Salmo Mohmari dos Santos Junior
Conselho Fiscal: Antonio Bandeira Neto, Enilson  David  Komono e 
Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Mattos (titulares); José  Márcio Rossetto 
Leite, Pedro Eduardo de Camargo Elias e Valeria Maiolini   (suplentes).

APMPEMAÇÃO

PRESTÍGIOAOSCOLEGASAPOSENTADOS

Pela primeira vez, o Congres-
so dos Aposentados do Ministério 
Público de São Paulo, que é tradicio-
nalmente organizado e realizado pela 
APMP, contou com a presença – e a 
participação efetiva – de um procu-
rador-geral de Justiça. A atitude de 
Gianpaolo Poggio Smanio é histórica, 
pois confere aos colegas aposentados 
um prestígio inédito por parte da che-
fia de nossa Instituição. Uma justa e 
aguardada atenção para aqueles que 
construíram o atual Ministério Públi-
co paulista, referência na qualidade 
do serviço que presta em nosso país.

Desde o início de sua primei-
ra gestão, em 2013, a atual diretoria 
da APMP dedica especial atenção aos 
colegas aposentados, com o brilhan-
te trabalho desenvolvido pela direto-
ra deste departamento, Cyrdêmia da 
Gama Botto. Vários projetos e reque-
rimentos foram encaminhados, mas 
faltava a interlocução necessária para 

FALECIMENTODODIRETOR
DASEDEDERIBEIRÃOPRETO

A APMP emitiu Nota de Pesar, 
em 18/04, pelo falecimento, no dia 
anterior, do promotor de Justiça Cyri-
lo Luciano Gomes Júnior, que era o 
diretor titular da Sede Regional e Re-
creativa da entidade de classe em Ri-
beirão Preto e também o presidente 
da Orquestra Sinfônica daquele muni-
cípio. Dizia trecho da Nota: “Seu pre-
coce e inesperado falecimento causa 
comoção entre os membros do Minis-
tério Público de São Paulo. Promotor 
de Justiça exemplar e extremamente 
cioso de seu trabalho a serviço da so-
ciedade, Cyrilo Luciano Gomes Júnior 
teve papel de destaque à frente da 
Sede Recreativa. (...) A ele, nosso mais 
profundo respeito e reconhecimento”.

FALECIMENTODASRA.ROSA
ALFANOCASTANHEIRA

Na data de 26/04, a APMP di-
vulgou outra Nota de Pesar, referen-
te ao falecimento da Sra. Rosa Alfano 
Castanheira, mãe da promotora de Jus-
tiça Paula Castanheira Lamenza, que 
é diretora, na entidade de classe, do 
Departamento de Relações Públicas e 
de Eventos. O velório e sepultamento 
ocorreram no Cemitério Gethsêma-
ni, em São Paulo. “A Sra. Rosa Alfano 
Castanheira tinha 88 anos e, além da 
Dra. Paula Lamenza, filha única, deixa 
também o neto Fernando Castanhei-
ra Lamenza”, dizia trecho da Nota. “A 
APMP, seus dirigentes e funcionários, 
lamentam o falecimento e externam à 
família enlutada o sentimento de extre-
mo pesar e solidariedade”, finalizava.

avançarmos nas 
reivindicações.

Por isso, 
a iniciativa do 
PGJ de partici-
par do Congresso dos Aposentados si-
naliza um novo tempo para procura-
dores e promotores do nosso Estado, 
e também para a entidade de classe 
que os representa, a APMP. Um tempo 
de união e esforço conjunto em defe-
sa das prerrogativas da Instituição e 
em benefício dos interesses de toda 
a classe. Divergência existe e é neces-
sária, como disse o PGJ em reunião 
do Conepi [leia na página 8]. O que 
não pode existir é o conflito estéril.

No momento de defender di-
reitos e conquistas para a Institui-
ção, devemos nos unir e lutar juntos.

FelipeLockeCavalcanti
Presidente da Associação 

 Paulista do Ministério Público

ÚLTIMASNOTÍCIAS
APMPACERTADOIS
NOVOSCONVÊNIOS

A APMP acertou em junho 
dois novos convênios aos associa-
dos e dependentes em serviços que 
favorecem os portadores de defici-
ência. A Névia Serviços de Expedien-
te, empresa especializada em docu-
mentação para concessão de isen-
ção de impostos na aquisição de ve-
ículos para portadores de necessi-
dades especiais, incluindo IPI, ICMS, 
IPVA e isenção de rodízio. O outro 
convênio foi feito com a Auto Escola 
DF, especializada em habilitar pes-
soas com deficiência física, incluin-
do os surdos, com aulas e libras. O 
benefício, neste caso, é redução no 
valor da matrícula, descontos na re-
novação da Carteira de Habilitação 
e para emissão de laudo para isen-
ções tributárias.

ASSOCIADOS USUFRUEM 
MIXDESERVIÇOS

Para oferecer maior comodi-
dade e praticidade para os seus asso-
ciados e dependentes, a APMP ofe-
rece um mix de serviços que abrange 
atendimentos dos departamentos de 
Saúde/Médico, de Turismo, de Even-
tos e o Poupetempo. Isso permite a 
resolução rápida e eficiente de vá-
rios tipos de demanda, desde a reti-
rada de passaporte até a prestação 
de contas de empregados domésti-
cos, passando pelo preenchimento 
de declarações de Imposto de Ren-
da, a assistência técnica na área da 
Informática e assistência na área de 
seguros. Entre os dias 6 e 10 de ju-
nho, o corretor Eduardo Petinatti, 
da Siena Corretora de Seguros, es-
teve de plantão na Sede Executiva 
prestando informações.

CARTAS&MANIFESTAÇÕES
“Encaminho para o conhecimen-

to de Vossa Excelência [Walter Paulo 
Sabella, secretário do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores] e dos de-
mais ilustres membros do colendo Ór-
gão Especial, complementando o ofí-
cio que enviei na data de 19 de abril 
de 2016, no qual informei as condições 
muito mais que precárias em que tra-
balham os procuradores de Justiça da 
Procuradoria de Justiça Criminal, ma-
téria publicada no órgão informativo 
da Associação Paulista do Ministério 
Público [anexada a página 8 do Bole-
tim APMP em Ação nº 35, de abril de 
2016]. Nessa reportagem foi noticiada 
a carência de recursos da Procurado-

ria de Justiça Criminal e a necessidade 
de  ajuda imediata aos  procuradores 
de Justiça que nela oficiam.” –Nelson
Gertel,  procurador de Justiça – trecho 
de  comunicação recebida pelo  Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores

“Grata à APMP pela nota. Um 
abraço para todos os seus membros 
e para [a jornalista] Dora Estevam.” 
-BeatrizHelenaRamosdoAmaral,
 procuradora de Justiça – sobre a 
 notícia de sua premiação com o  título 
de  “Mulheres que tecem o mundo” e 
posse como conselheira municipal do 
MovimentoUniãoCulturalemTaubaté
[leia na página 18]
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APMP acompanha PEC que determina
lista tríplice para nomeação do PGR

Proposta visa alterar a Constituição e contará com audiência pública, a pedido de associações

Após esforço coletivo da APMP 
com associações de todo o país 
na capital federal, a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
do Senado decidiu, em 08/06, realizar 
audiência pública para que as entida-
des de classe fossem ouvidas a respei-
to da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 47/2013, de autoria do sena-
dor Cássio Cunha Lima (PSDB/PB), antes 
de ser apreciada nas comissões daquela 
Casa. A proposta tem com objetivo alte-
rar o § 1º do artigo 128 da Constituição 
Federal, incluindo no texto uma exigên-
cia de escolha do procurador-geral da 

AUDIÊNCIANACÂMARAFEDERAL- Os procuradores Marco Antônio Zanellato e 
Edgard Moreira, respectivamente secretário executivo e vice-secretário executivo 
da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos do Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP), participaram como especialistas, a convite da Comissão 
Especial de Unificação das Polícias Civil e Militar da Câmara Federal, de audiência 
pública realizada naquela Casa, em 07/06, para discutir propostas de unificação  e 
fusão  das duas corporações em todo o país. Também foi ouvida a subprocuradora-
geral da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Com eles, compondo a mesa 
da reunião, estava o deputado federal Delegado Edson Moreira (PR/MG). Acompa-
nharam a audiência o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário, 
Paulo Penteado Teixeira Júnior, e o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias.

República (PGR) pelo presidente, a par-
tir de uma lista tríplice elaborada por 
membros do Ministério Público Federal 
(MPF). Ainda não há data definida para 
o debate, mas a PEC só será votada após 
sua realização. O presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, foi convidado pe-
los senadores a participar da audiência.

Também representaram a APMP 
no Senado, naquela data, Paulo Pentea-
do Teixeira Junior, 1º secretário, e Pedro 
Eduardo de Camargo Elias, membro do 
Conselho Fiscal, coordenador-geral dos 
Grupos de Estudos e integrante, no Mi-
nistério Público do Estado de São Paulo 

(MPSP), do Conselho de Estudos e Po-
líticas Institucionais (Conepi). No texto 
original, a PEC 47/2013 abre a possibi-
lidade de membros de outras carreiras 
do Ministério Público da União (MPU) 
– formado por membros do MPF, Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT), Mi-
nistério Público Militar (MPM) e Minis-
tério Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios (MPDFT) — também participa-
rem do processo de indicação para a 
lista tríplice ao cargo de PGR. Por outro 
lado, mantém o atual mandato de dois 
anos, com permissão de recondução.

Para tratar do assunto, os dirigen-
tes da APMP participaram ainda de reu-
nião com o líder do PSDB no Senado, Cás-
sio Cunha Lima, autor da PEC 47/2013. O 
encontro contou com a presença da pre-
sidente da Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Conamp), Nor-
ma Cavalcanti, do assessor da Presidência 
da Conamp, Elísio Teixeira, do presidente 
da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, e da vice-presidente da 
ANPT, Ana Cláudia Rodrigues Monteiro.

Durante essa visita à Brasília, a 
diretoria da APMP se reuniu com os se-
nadores Aécio Neves (PSDB/SP), Aluy-
sio Nunes Ferreira (PSDB/SP - líder do 
governo federal no Senado), Ana Amé-
lia (PPS/RS), José Aníbal (PSDB/SP), José 
Maranhão (PMBD/PA), Martha Suplicy 
(PMDB/SP), Randolfe Rodrigues (REDE/
AP), Ronaldo Caiado (DEM/GO) e Simo-
ne Tebet (PMDB/MS), e também com o 
deputado federal Major Olimpio (SD/SP).

Fo
to

s:
 A

PM
P

Representantes da APMP, da Conamp e de outras associações em reunião realizada em Brasília com o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), autor da proposta
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PLCsquereajustamsubsídiosdoSTFePGRavançamnoSenado
APMP acompanha trâmite das propostas no Congresso desde o início e segue defendendo prerrogativas do Ministério Público e da classe

Os Projetos de Lei (PLs) 27/2016 
e 28/2016, que tramitam no 
Senado e versam, respecti-

vamente, sobre o reajuste dos sub-
sídios dos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal  e do procurador-geral 
da República (PGR), já aprovados na 
Câmara Federal, estão mais perto de 
sua aprovação. Se aprovado, o PLC refe-
rente à Suprema Corte terá reflexo para 
os membros do Ministério Público. Nos 
dias 21 e 22/06, relatórios com votos 
favoráveis aos dois PLCs foram proto-
colados na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado e 
só não foram votados imediatamen-
te devido a um pedido de vista cole-
tiva. Até o fechamento desta edição, 
as matérias não tinham sido votadas.

A diretoria da APMP, represen-
tada por seu presidente, Felipe Locke 
Cavalcanti, pelo 1º secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Júnior, e pelo con-
selheiro fiscal Pedro Eduardo e Camar-
go Elias (que é, também, coordenador 
geral dos Grupos de Estudos e mem-
bro do Conselho de Estudos e Políti-
cas Institucionais/Conepi), foi à Brasília 
para conversar com senadores de di-
ferentes partidos a fim de defender a 

aprovação dos dois PLCs. Se aprovados 
no Senado, os projetos seguirão para 
sanção do presidente da República em 
exercício, Michel Temer (PMDB), que já 
declarou ser favorável (leia notícia na 
próxima página). O PLC 27/2016 pre-
vê elevação dos subsídios dos minis-
tros do STF de R$ 33.763,00 para R$ 
36.813,88, num primeiro momento, e 
para R$ 39.293,38 em janeiro de 2017.

A diretoria da APMP mantém 
acompanhamento permanente dos dois 
projetos desde o início de seus trâmi-
tes em Brasília. Em 31/05, dia anterior 
à aprovação dos dois PLs na Câmara 
Federal, o 1º secretário, Paulo Pente-
ado Teixeira Junior, e o assessor espe-
cial da Presidência José Oswaldo Mo-
lineiro (que integra, também, o Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores) 
estiveram em contato com parlamen-
tares no Congresso Nacional, ocasião 
em que encontraram o procurador-ge-
ral de Justiça Gianpaolo Poggio Sma-
nio e o subprocurador-geral de Justiça 
de Políticas Administrativas e Institu-
cionais, José Antonio Franco da Silva.

Na Câmara, o atual PLC 27/2016 
era denominado PL 2646/16 e sofreu 
vários revezes, chegando a ter um pare-

Paulo Penteado, José Oswaldo Molineiro, PGJ Gianpaolo
Smanio e o subprocurador José Antonio Franco da Silva

Marcio Sérgio Christino, Paulo Penteado Teixeira Junior, 
deputado Celso Russomanno e Gabriel Bittencourt Perez

Cássio Roberto Conserino, Felipe Locke Cavalcanti,  deputado 
federal Arnaldo Faria de Sá e José Carlos Guillem Blat

Tiago de Toledo Rodrigues com o deputado federal Fábio 
Ramalho e o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti

Relatores apontam defasagem e
razão do reajuste em suas análises

O senador José Maranhão 
(PMDB/PB), relator do Projeto de 
Lei Complementar (PLC) 27/2016, 
antigo Projeto de Lei (PL) 2646/2015 
quando tramitava na Câmara Fe-
deral, sobre reajuste do subsídio 
para os ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), afirmou em 
suas considerações: “Nosso posi-
cionamento é no sentido de que a 
presente proposição deve ser aco-
lhida. Entendemos que cumpre re-
ajustar o subsídio dos ministros do 
STF, pois, como é sabido, a remu-
neração (...) se encontra defasa-
da. Cabe ainda registrar que o rea-
juste será escalonado em dois mo-

mentos e não reporá o total da per-
da remuneratória dos últimos anos”.  

Da mesma forma,  o  PLC 
28/2016 (antigo PL 2647/2015 na Câ-
mara Federal), sobre reajuste do sub-
sídio do procurador-geral da Repúbli-
ca, recebeu apreciação semelhante de 
seu relator, o senador Valmir Raupp 
(PMDB/RO): “Em se tratando de um 
dos cargos mais relevantes da Repú-
blica, e que desempenha atribuições 
as mais decisivas na defesa do ordena-
mento Jurídico, do regime democráti-
co e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, justifica-se plenamente 
a fixação de subsídio compatível com 
essas responsabilidades altíssimas”.
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cer favorável rejeitado, em 23/09/2015, 
pela Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público (Ctasp) da 
Câmara Federal, em sessão acompa-
nhada pela APMP. Já neste ano, em 
03/05, o projeto recebeu Regime de 
Urgência por solicitação do deputado 
federal Rogério Rosso (PSD/DF) - cer-
ca de um mês depois de o parlamen-
tar ter se reunido com diretores da 
APMP para discutir esse tema. O re-
lator do PL, deputado Fábio Ramalho 
(PMDB/MG), que garantiu a aprovação 
da matéria no dia 1º/06, foi visitado 
pela diretoria da APMP em diversas 
ocasiões, quando se comprometeu a 
dar prioridade e celeridade ao assunto.

No dia 17/05, em Brasília, Mar-
celo Rovere, 1º tesoureiro da APMP, 
e Cyrdêmia da Gama Boto, direto-
ra do Departamento de Aposenta-
dos, conversaram sobre os PLs com 
Beto Mansur (PRB/SP), 1º secretá-
rio da Câmara Federal, que depois, 
no dia 1º/06, presidiu a mesa da 
Casa quando o PL 2646 foi aprovado.

DIÁLOGOFREQUENTE - Neste 
primeiro semestre, também represen-
taram a APMP em Brasília, em diálogo 
frequente com parlamentares de di-

versos partidos, o 1º vice-presidente, 
Marcio Sérgio Christino (que integra o 
Conselho Superior do Ministério Pú-
blico/CSMP), o 2º vice-presidente, Ga-
briel Bittencourt Perez, o 2º secretá-
rio, Tiago de Toledo Rodrigues (mem-
bro do Conepi), um dos diretores do 
Departamento de Prerrogativas Fun-
cionais, Cássio Roberto Conserino, um 
dos diretores do Departamento de Re-
lações Públicas, José Carlos Guillem 
Blat, e um dos diretores do Departa-
mento de Apoio aos Substitutos, Re-
nato Kim Barbosa (membro do Conepi).

ÓRGÃOESPECIAL – Em reunião 
do Órgão Especial realizada no dia 1º/06, 
o procurador José Oswaldo Molineiro 
foi à tribuna para comunicar sobre a 
visita feita ao Congresso Nacional jun-
to com o 1º secretário da APMP, Paulo 
Penteado Teixeira Junior. Como mem-
bro da Comissão de Aposentados do 
Órgão Especial, falou sobre o trâmite 
das Propostas de Emendas à Consti-
tuição (PECs) 555/2006, que extingue 
a cobrança da contribuição sobre os 
proventos de aposentados e pensio-
nistas; e 56/2014, que versa sobre o 
pagamento de proventos integrais aos 
aposentados por invalidez permanente.

Pedro Eduardo de Camargo Elias, Felipe Locke Cavalcanti, 
senador Ronaldo Caiado e Paulo Penteado Teixeira Junior

Marcelo Rovere, a diretora do Departamento de  Aposentados, 
Cyrdêmia da Gama Botto, e o deputado Beto Mansur

Senador José Aníbal, Felipe Locke Cavalcanti, Pedro 
 Eduardo de Camargo Elias e Paulo Penteado Teixeira Junior

O então senador José Serra com Renato Kim Barbosa e  Tiago 
Rodrigues, ambos diretores APMP e membros do Conepi

PresidenteMichelTemerdeclaraser
favorável à aprovação dos projetos

No dia 21/06, em entrevista 
concedida ao jornalista Roberto Dá-
vila, da TV GloboNews, o presiden-
te da República em exercício, Michel 
Temer (PMDB), demonstrou ser fa-
vorável à aprovação dos Projetos de 
Lei Complementares (PLCs) 27/2016 
e 28/2016, que pretendem reajustar, 
respectivamente, os subsídios dos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do procurador-geral da Repúbli-
ca (PGR). Se aprovado, o PLC referen-
te à Suprema Corte terá reflexo para 
os membros do Ministério Público. A 
diretoria da APMP está acompanhan-
do continuamente o trâmite dos dois 
projetos em Brasília desde o início.

“Os acordos feitos são favo-
ráveis ao governo [federal], mesmo 
porque possuem índices abaixo da 
inflação”, afirmou Michel Temer, na 
entrevista à GloboNews. “Os servi-
dores públicos em geral, mas basi-
camente os do Judiciário, estavam 
sem aumento real há bastante tem-
po. Acordos piores poderiam vir. Eu 
disse que é melhor votar logo isso e 
liquidar o assunto”, garantiu o pre-
sidente da República em exercício, 
referindo-se não apenas a estes dois 
projetos, mas ao pacote de reajus-
tes no qual ambos estarão incluí-
dos, que foi votado e aprovado pela 
Câmara Federal no início de junho.
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APMP e Conamp defendem  integridade 
da Lei Maria da Penha no Congresso

Entidades conseguem adiamento da votação do PLC 7/2016 para aprofundar discussão

Adiretoria da APMP, represen-
tada por seu presidente, Feli-
pe Locke Cavalcanti, o 1º se-

cretário, Paulo Penteado Teixeira Jú-
nior e o conselheiro fiscal Pedro Edu-
ardo de Camargo Elias, em parce-
ria com a Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-
namp), obteve mais um êxito na ca-
pital federal. Após reunião com os 
senadores Aluysio Nunes Ferreira 
(PSDB/SP), Ana Amélia (PPS/RS), Si-
mone Tebet (PMDB/MS) e Martha Su-
plicy (PMDB/SP) no dia 07/06, a vo-
tação do Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 7/2016, que altera prejudi-
cialmente a Lei Maria da Penha (Lei 
1.340/2006), foi adiada na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Isso graças a um pedido de vis-
ta coletiva das senadoras Martha Su-
plicy e Simone Tebet, que considera-
ram um risco alterações em uma Lei 
tão importante sem uma discussão 
mais aprofundada do assunto. A se-
nadora Ana Amélia (PP/RS) concor-
dou com a necessidade de analisar 
a proposta sem pressa. O relator da 
matéria, Aloysio Nunes Ferreira, lí-
der do governo federal no Senado, 
foi inicialmente favorável ao projeto.

A polêmica diante do PLC 
7/2016 é que o projeto inclui, entre 

Paulo Penteado Teixeira Junior, a senadora Martha Suplicy e Felipe Locke Cavalcanti no Senado Federal
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outras mudanças, a permissão para o 
delegado de polícia aplicar provisoria-
mente, até decisão judicial, medidas de 
proteção à mulher vítima de violência 
doméstica. O grande risco da aprova-
ção deste projeto são as medidas cau-
telares concedidas pela autoridade po-
licial, que passaria a exercer, de fato, 
jurisdição. Para as associações, é um 
desrespeito à luta histórica dos Minis-
térios Públicos pela afirmação dos di-

reitos humanos das mulheres e a tudo 
o que representa a Lei Maria da Penha.

A APMP vem demonstrando sua 
preocupação e profundo respeito ao tra-
balho desenvolvido pelas promotoras 
que estão à frente do Grupo de Enfren-
tamento à Violência Doméstica (Gevid) 
sobre o tema. Há dois anos, a Associa-
ção criou o Departamento APMP Mu-
lher, que vem trabalhado combativamen-
te para garantir a isonomia de gênero.

LANÇAMENTONAPUC-SP - O livro “O Novo Código de Proces-
so Civil brasileiro, um enigma a ser decifrado - Percepções cog-
nitivas na interpretação da norma” foi lançado no dia 08/06, 
em evento realizado na Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
de São Paulo, na capital paulista. Uma das coautoras da obra é 
a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos, que é uma das 
diretoras do Departamento APMP Mulher na entidade de classe 
e que integra, também, o Conselho de Estudos e Políticas Insti-
tucionais (Conepi). Ela recepcionou colegas como José Oswaldo 
Molineiro (foto), um dos assessores especiais da Presidência da 
APMP e membro do Órgão Especial do Colégio de Procuradores. 
O livro tem como coordenadora Maria Cordeiro Leite dos Santos 
e como coordenadora Marilene Araújo, e os outros coautores 
são Caio de Souza Cazarotto, Carla Noura Teixeira, Elaine Cristina 
Pardi Domingues, Marcelo José Grimone e Pedro Pereira Gomes.
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MPSP e autoridades estaduais e federais 
dialogamsobreviolênciadoméstica

PL de autoria de diretoras da APMP Mulher foi uma das pautas do encontro realizado em São Paulo

N o dia 13/06, no edifício sede do 
Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP), foi realiza-

do um evento para fortalecer o com-
bate à violência doméstica. Compare-
ceram o ministro Justiça, Alexandre de 
Moraes, o secretário nacional de Se-
gurança Pública, Celso Perioli, a secre-
tária nacional de Políticas para Mulhe-
res, Fátima Pelaes, a secretária nacio-
nal de Direitos Humanos, Flávia Piove-
san, o secretário da Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, Mágino Alves 
Barbosa, e o procurador-geral de Jus-
tiça, Gianpaolo Poggio Smanio, além 
de promotoras de Justiça do Grupo de 
Enfretamento da Violência Doméstica 
(Gevid) e de diretoras do Departamen-
to APMP Mulher da entidade de classe.

A reunião teve como objetivo dis-
cutir formas de aprimorar e tornar ainda 
mais efetivo o trabalho com esse foco 
realizado pelo MPSP. Um dos pedidos 
das promotoras presentes foi o acom-
panhamento mais próximo e detalhado 
dos Projetos de Lei (PLs) sobre o tema 
em andamento no Congresso Nacional. 
Entre eles, o PL 4828/2016, que está sen-
do analisado pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câ-
mara Federal e que tem como autoras 
as promotoras Celeste Leite dos Santos 
e Maria Gabriela Prado Manssur, ambas 

diretoras da APMP Mulher e presentes 
ao evento no MPSP, em companhia de 
outras duas diretoras do Departamento, 
Fabiana  Dal’Mas Rocha Paes e Fabíola 
Sucasas Negrão Covas (Daniela Hashi-
moto e Jaqueline Mara Lorenzetti Mar-
tinelli também dirigem a APMP Mulher).

O PL em questão autoriza o Po-
der Executivo a promover o Pacto Fe-
derativo de Igualdade entre Homens e 
Mulheres e fixar março como mês dedi-
cado a promoção da equidade de gêne-
ro. Ele foi apresentado em março deste 
ano como PL pelo deputado federal De-
legado Edson Moreira (PR/MG). “Gosta-
ria de fazer um pedido especial à secre-
tária nacional de Política para as Mulhe-
res, aqui presente. Nesse PL, tratamos 
mais da questão preventiva do que da 
seara penal. Tratamos da questão da dis-
criminação, da perspectiva de gênero. É 
um projeto importante para a socieda-
de”, explicou Celeste Leite dos Santos.

Por sua vez, Maria Gabriela Prado 
Manssur falou sobre seu projeto “Hora 
de Despertar”, que teve trabalo-piloto 
em Taboão da Serra (SP). “É uma inicia-
tiva de ressocialização do agressor, feita 
em parceria com o Poder Judiciário e as 
secretarias municipais para tratamento 
de álcool e drogas, reinserção no merca-
do de trabalho e esporte também. Depois 
de quatro anos, a redução é de 10% nos 

casos de agressão contra a mulher. Em Ta-
boão da Serra já é Lei e protocolamos um 
Projeto de Lei na Assembleia [Legislativa] 
de São Paulo para que seja Lei Estadual”, 
explicou a promotora, sugerindo ainda 
que seja feita uma campanha nacional.

PROJETOSPRIORITÁRIOS - Entre 
os muitos PLs em andamento no Con-
gresso Nacional, os prioritários, segun-
do as promotoras do Gevid, versam so-
bre desobediência de medidas prote-
tivas, veiculação de imagens na Inter-
net, regulamentação do assédio sexu-
al fora do ambiente de trabalho e re-
educação do agressor. “Pretendemos 
implementar projetos que já são vito-
riosos no MPSP”, afirmou a promotora 
Valéria Diez Scarance Fernandes, coor-
denadora nacional da Comissão Perma-
nente de Combate à Violência Domésti-
ca e Familiar contra a Mulher (Copevid) 
do Grupo Nacional de Direitos Humanos 
do Ministério Público, vinculado ao Con-
selho Nacional dos Procuradores-Gerais 
de Justiça dos Estados e da União (CNPG).

O Ministro Alexandre de Moraes 
destacou que o enfrentamento à violên-
cia contra a mulher é uma das priorida-
des do novo governo federal e que está 
colhendo sugestões e conhecendo expe-
riências bem sucedidas: “Nossa ideia é 
replicar iniciativas exitosas para avançar, 
criando um plano nacional de efetividade”.
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Flávia Piovesan, Mágino Alves Barbosa, ministro da Justiça Alexandre de Moraes, procurador-geral Gianpaolo Poggio Smanio, Fátima Pelaes e Celso Perioli

Promotora de Justiça Maria Gabriela Prado Manssur Valéria Scarance Fernandes e Fabíla Sucasas Covas Celeste Leite dos Santos e secretária Fátima Pelaes
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PGJ diz que Conepi deve se tornar órgão 
efetivodaAdministraçãoSuperiordoMP
Entre 2015 e março deste ano, o colegiado possou por ‘vácuo funcional’ de mais de sete meses

O  Conselho de Estudos e Políti-
cas Institucionais (Conepi) de-
verá ser efetivado como órgão 

da Administração Superior do Ministério 
Público de São Paulo (MPSP), foi o que 
garantiu o procurador-geral de Justiça, 
Gianpaolo Poggio Smanio, durante reu-
nião do colegiado realizada em 03/06. 
“Pretendo elaborar um Projeto de Lei 
para que o Conepi tenha uma participa-
ção mais efetiva na Instituição. Juntos, 
queremos construir a política do MPSP, 
com soluções possíveis, alternativas, in-
dependente de qualquer questão políti-
ca interna”, afirmou.

O Conepi foi instituído por Ato do 
PGJ como órgão consultivo e não deli-
berativo. Entre 2015 e março deste ano 
(quando os integrantes finalmente to-
maram posse, cinco meses após serem 
eleitos), o colegiado por um vácuo fun-
cional de mais de sete meses, já que a 
convocação das reuniões dependia ex-
clusivamente da Administração Superior 
e foi seguidamente adiada. “Quero que 
tenham liberdade para dizer que quise-

Representantes do colegiado vão 
participardegruposdetrabalho
Na reunião de 03/06 do Conepi 

ficou definido ainda, por maioria de 
votos, que conselheiros do colegiado 
vão integrar os três novos Grupos de 
Trabalho criados pela Procuradoria-
Geral de Justiça para discutir políti-
cas internas da Instituição, ao lado 
de membros do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP), do Ór-
gão Especial do Colégio de Procu-
radores, da Corregedoria-Geral, da 
Ouvidoria e de promotores designa-
dos pelo PGJ.

Os três novos Grupos de Tra-
balho são: o de Racionalização da In-
tervenção do Ministério Público na 
primeira instância, que discutirá te-

Primeira reunião do Conepi com a presença do procurador-geral Gianpaolo Smanio ocorreu no dia 03/06

mas que interferem no trabalho dire-
to dos promotores de Justiça, como 
os novos Códigos de Processo Penal 
e Civil, a digitalização de processos e 
o sistema E-Saj; o grupo de Reclassi-
ficação de Entrâncias, que pretende 
eliminar os “gargalos” da carreira; e, 
por fim, o grupo de Projeto de Ca-
lendário Eleitoral Único no MPSP, vi-
sando otimizar o tempo, o gasto or-
çamentário e a necessidade de des-
locamento dos colegas.

Estes dois últimos temas já 
haviam sido abordados neste ano no 
CSMP pelo conselheiro Marcio Sér-
gio Christino, que é, também, o 1º 
vice-presidente da APMP.

rem”, ressaltou Gianpaolo Smanio. Du-
rante a reunião de 03/06 do Conepi fo-
ram tratados diversos assuntos de inte-
resse da primeira instância. Inclusive, foi 
entregue ao PGJ um documento conten-
do todas as deliberações do colegiado 
nos dois últimos anos, que foram acolhi-

8 APMP em Ação - Junho 2016

das e ainda não atendidas pela Procura-
doria-Geral. A esse respeito, Gianpaolo 
Smanio se comprometeu a fazer levanta-
mento para “responder adequadamen-
te, item por item”. Além disso, foram 
abordados assuntos como a digitaliza-
ção de processos, os problemas com o 
sistema E-Saj, os afastamentos e vacân-
cia de cargos, com solicitação de lista-
gem para que os conselheiros possam 
se posicionar, as audiências de custódia, 
a autorização de rubrica orçamentária 
para investigações cíveis e criminais e 
a recomendação do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) para a es-
truturação das Promotorias de Justiça 
da Infância e Juventude.

‘LEALDADEETRANSPARÊNCIA’ 
- Na reunião do Conepi de 03/06, o PGJ 
Gianpaolo Smanio se referiu à APMP: 
“Não quero que haja o menor vestígio 
de conflito. Já chamei o presidente da 
Associação e a diretoria esteve presente 
em meu gabinete. Estivemos juntos em 
Brasília e em inúmeras situações, como 
acho que deva ser”. O PGJ complemen-
tou: “Estarmos juntos não afasta diver-
gência, que é absolutamente necessária, 
mas deve ser colocada com lealdade e 
transparência, como vem acontecendo”.
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GaleriadoCSMPreceberetratodeMotauriCiocchettideSouza

Em ato solene no dia 21/06, o 
procurador e Justiça Motauri Ciocchetti 
de Souza passou a figurar na Galeria de 
Retratos dos Ex-Secretários do Conselho 
Superior do Ministério Público (CSMP), 
inaugurada em outubro de 2015. A so-
lenidade de descerramento foi coor-
denada pelo procurador-geral de Justi-

ça,  Gianpaolo Poggio 
Smanio, e o homena-
geado estava acom-
panhado por sua 
mãe, a procuradora 
de Justiça aposen-
tada e assessora es-
pecial da Presidência 
da APMP, Nair Cioc-
chetti de Souza, por 
sua esposa, Andrea 
Chiari Ciochetti de 
Souza, e pelos filhos 
Lorenzo e Thomas.

A diretoria da APMP esteve repre-
sentada, ainda, pelo seu presidente, Felipe 
Locke Cavalcanti, pelo 1º vice-presiden-
te e conselheiro do CSMP, Marcio Sérgio 
Christino, e pelo 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior. Compareceram ao 
evento o secretário de Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo, Mágino Bar-

bosa Alves, e os subprocuradores-ge-
rais de Justiça Mário Luiz Sarrubbo (de 
Políticas Criminais e Institucionais) e 
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa (Pla-
nejamento Institucional). Os três fo-
ram conselheiros do CSMP no biênio 
2014-2015, no qual Motauri Ciocchetti 
de Souza foi o secretário do colegiado.

Também prestigiaram o evento 
o secretário do Órgão Especial do Colé-
gio de Procuradores, Walter Paulo Sa-
bella, o subprocurador-geral de Justi-
ça de Políticas Administrativas e Insti-
tucionais, José Antonio Franco da Silva, 
o corregedor-geral Paulo Afonso Gar-
rido de Paula, o ouvidor-geral Roberto 
Fleury de Souza Bertagni, o diretor do 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional/Escola Superior do Ministério 
Público (Ceaf-ESMP), Antonio Carlos da 
Ponte, e o corregedor-geral da Admi-
nistração de São Paulo, Ivan Agostinho.

Motauri Ciochetti de Souza descerrou retrato com seus familiares e o PGJ

APMP apoia campanha do Fussesp 
e recebe visita de sua presidente
Entidade de classe coleta roupas e cobertores para Fundo Social presidido pela primeira-dama do Estado

A diretoria da APMP recebeu no dia 
24/06 a visita da presidente do 
Fundo Social de Solidariedade (Fus-

sesp) e primeira-dama do Estado, Maria 
Lúcia “Lu” Alckmin, na Sede Executiva, lo-
calizada no edifício sede do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP). A en-
tidade de classe disponibilzou duas caixas 
para recolher roupas e cobertores para a 
Campanha do Agasalho do Fundo Social, 
uma na Sede Executiva e outra na Barra 
Funda, na capital. O estoque de roupas 
será distribuído conforme o cronograma 
do Fundo. O objetivo é arrecadar cober-
tores e roupas em boas condições de uso.

A diretoria da APMP acompanhou 
o lançamento da Campanha do Agasalho 
2016, lançada pelo Fussesp em 18/05, no 
Cinema PlayArte Bristol, em São Paulo, com 
as presenças de sua presidente, Maria Lícia 
“Lu” Alckmin, e do governador do Estado, 
Geraldo Alckmin. Em sua visita à entidade 
de classe, em 24/06, a primeira-dama con-
cedeu entrevista exclusiva sobre o seu tra-
balho para a TV APMP. A matéria, veiculada 
no site da Associação, será transcrita para 

integrar o livro que será lançado pela dire-
toria da APMP Mulher, “As Especialistas”.

Recepcionaram a presidente da 
Fussesp e primeira-dama do Estado na 
APMP o presidente da Felipe Locke Caval-
canti, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio 
Christino, o 2º vice-presidente, Gabriel 
Bittencourt Perez, o 1º secretário, Pau-
lo Penteado Teixeira Junior, o 2º secretá-
rio, Tiago de Toledo Rodrigues, a diretora 
do Departamento de Relações Públicas 
e Eventos, Paula Castanheira Lamenza, 

um dos diretores do Departamento de 
Apoio aos Substitutos, Renato Kim Barbo-
sa, e três das diretoras da APMP Mulher, 
Celeste Leite dos Santos, Gabriela Prado 
Manssur e Fabiana Dal`Mas Rocha Paes.

Também estavam presentes o 
procurador-geral de Justiça, Gianpao-
lo Poggio Smanio, o subprocurador-ge-
ral de Justiça de Políticas Administrati-
vas e Institucionais, José Antonio Fran-
co da Silva, e o secretário estadual de 
Energia, José Carlos de Souza Meirelles.

Maria Lúcia ‘Lu’ Alckmin foi recepcionada pela diretoria da APMP e pelo procurador-geral na Sede Executiva
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Paula Lamenza, Gabriel Bittencourt Perez, Marcio Christino, Norma Cavalcanti, Felipe Locke, Gianpaolo Smanio, José Oswaldo Molineiro, Cyrdêmia da Gama Botto, Paulo Penteado, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e Marcelo Rovere

Congresso dos Aposentados tem presença histórica do PGJ
‘Nós todos lutamos pela mesma causa’, afirma Gianpaolo Poggio Smanio, em evento organizado e realizado pela APMP em Campos do Jordão

Mais de uma centena de colegas 
se reuniram no Grande Hotel, 
em Campos do Jordão (SP), en-

tre os dias 09 e 12/06, no XII Congresso 
dos Promotores e Procuradores de Jus-
tiça Aposentados do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo, organizado 
e realizado pela APMP. Esta edição foi 
histórica pela presença - e participação 
ativa - do procurador-geral de Justiça, 
Gianpaolo Poggio Smanio, que reforçou 
a mensagem de pacificação e de união: 
“No MPSP, nós podemos ter divergên-
cias internas sobre determinados as-
suntos. Isso faz parte da vida, uns pen-
sam de uma maneira, outros de outra. 
Mas temos sempre convergência insti-
tucional: nós todos lutamos pela mesma 
causa, queremos a mesma coisa. Temos 
que estar juntos, precisamos ficar jun-
tos, é assim que a gente fica mais forte 
e consegue conquistar as coisas”. O PGJ 
destacou ainda que seu pai, Luiz Anto-
nio Mascaro Smanio, é procurador de 
Justiça aposentado do MPSP.

O presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, ressaltou: “É uma oca-
sião histórica e muito especial, uma ale-
gria imensa, porque, pela primeira vez 
na história, temos a participação de 
um procurador-geral de Justiça no Con-
gresso. Isso comprova o merecimento 
daqueles que construíram o Ministé-
rio Público de hoje: os aposentados”. 
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E completou com um comentário con-
vergente à manifestação do PGJ: “Para 
vencer a crise, só com união total. Ago-
ra sim, temos um verdadeiro time no 
MPSP”. Além do PGJ, o evento foi pres-
tigiado por outras autoridades do sis-
tema de Justiça, como Norma Angélica 
Reis Cardoso Cavalcanti, presidente da 
Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), Arnaldo 
Hossepian Salles Lima Junior, membro 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, sub-
procurador-geral de Justiça de Planeja-
mento Institucional do MPSP.

Representando Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores estava José 
Oswaldo Molineiro, que integra a Comis-
são de Aposentados daquele colegiado 
e é, também, um dos assessores espe-
ciais da Presidência da APMP; represen-
tando o Conselho Superior do Ministé-
rio Público (CSMP) estava Marcio Sérgio 
Christino, que é o 1º vice-presidente da 
entidade de classe; e representando o 
Conselho de Estudos e Políticas Institu-
cionais (Conepi) estavam Celeste Leite 
dos Santos e Pedro Eduardo de Camar-
go Elias (coordenador-geral dos Grupos 
de Estudos), que na APMP são, respecti-
vamente, uma das diretoras do Depar-
tamento APMP Mulher e um dos mem-
bros do Conselho Fiscal. Da entidade de 
classe compareceram ainda o 2º vice-

Mais de uma centena de colegas se reuniram no Grande 
Hotel, em Campos do Jordão, entre os dias 9 e 12 de junho

Cyrdêmia da Gama Botto, José Oswaldo Molineiro e
Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior, conselheiro do CNJ

Pedro Eduardo de Camargo Elias, Celeste Leite dos
Santos, Marcio Sérgio Christino e a advogada Fabiana Mendes

Congresso dos Aposentados organizado e realizado pela 
APMP teve diversas atividades de lazer, como show musical
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Paula Lamenza, Gabriel Bittencourt Perez, Marcio Christino, Norma Cavalcanti, Felipe Locke, Gianpaolo Smanio, José Oswaldo Molineiro, Cyrdêmia da Gama Botto, Paulo Penteado, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e Marcelo Rovere

Congresso dos Aposentados tem presença histórica do PGJ
‘Nós todos lutamos pela mesma causa’, afirma Gianpaolo Poggio Smanio, em evento organizado e realizado pela APMP em Campos do Jordão

presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira 
Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rove-
re, uma das diretoras do Departamen-
to Cultural, Beatriz Helena Ramos do 
Amaral, e as responsáveis pela realiza-
ção do Congresso, as diretoras dos De-
partamentos de Aposentados, Cyrdêmia 
da Gama Botto, e de Relações Públicas 
e Eventos, Paula Castanheira Lamenza.

“Todos os projetos da entidade 
de classe são sempre encampados pe-
los aposentados”, afirmou, no evento, 
Cyrdêmia da Gama Botto, que recente-
mente esteve em Brasília, em compa-
nhia do 1º tesoureiro Marcelo Rovere, 
para acompanhar o trâmite das maté-
rias de interesse dos colegas e da Ins-
tituição. Com o mesmo propósito, o 1º 
secretário Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior e o assessor José Oswaldo Moli-
neiro também foram à capital federal. 
“Muito proveitosa a visita ao Congresso 
Nacional, tratando de assuntos institu-
cionais do Ministério Público. Conversa-
mos com parlamentares e autoridades 
para explanar e pedir apoio acerca de 
diversos Projetos de Lei, todos impor-
tantes para a preservação das prerroga-
tivas da classe, em especial dos colegas 
aposentados”, comentou José Oswaldo 
Molineiro. Entre os projetos de interes-
se dos aposentados está a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 555/2006, 

que, se aprovada, cessará a obrigato-
riedade de pagamentos dos inativos à 
Previdência. Entre as dezenas de par-
lamentares que conversaram pessoal-
mente com os dirigentes da APMP es-
tava o deputado federal Roberto Alves 
(PRB/SP), que gravou um vídeo, exibido 
durante o Congresso dos Aposentados 
realizado pela APMP, garantindo solici-
tar que a PEC 555/2006 fosse colocada 
em pauta o mais rápido possível.

A presidente da Conamp, Nor-
ma Cavalcanti, garantiu: “Em conjunto 
com a APMP e as associações de todos 
os outros Estados, estamos trabalhan-
do diariamente no Congresso pelo inte-
resse dos aposentados. Para as associa-
ções não há diferença entre ativos e ina-
tivos, principalmente porque foram os 
aposentados que as construíram”.  Por 
sua vez, o conselheiro do CNJ, Arnaldo 
Hossepian, adiantou que iniciou diálo-
go com o presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Ricardo Lewandoviski, 
sobre questões relacionadas aos mem-
bros aposentados do Ministério Público. 
“A narrativa tem que ser ampla, temos 
que nos colocar à disposição de todos”, 
frisou. Além do debate institucional, o 
Congresso dos Aposentados organiza-
do e realizado pela APMP teve jantares 
de confraternização e diversas ativida-
des de lazer e culturais, como show de 
música, passeios e sorteios.

Norma Cavalcanti, presidente da Conamp, e as diretoras da 
APMP Cyrdêmia da Gama Botto e Paula Castanheira Lamenza

Paula Castanheira Lamenza, Felipe Locke Cavalcanti, Norma 
Cavalcanti, PGJ Gianpaolo Smanio e Gabriel Bittencourt Perez

No Congresso: Paula Castanheira Lamenza, subprocurador-
geral Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e Marcio Christino

Aposentados participaram de debates sobre temas e projetos
de seu interesse, como o trâmite da PEC 555 em Brasilia
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Guardia apresentando palestra ‘Perspectiva econômica atual’ no Seminário

Palestrante do Seminário Jurídico  assume 
 secretaria do Ministério da  Fazenda

Economista Eduardo Guardia exerceu o cargo de diretor-executivo de Produtos da BM&FBovespa

O economista Eduardo 
Guardia, um dos pa-
lestrantes no XLIII Se-

minário Jurídico dos Grupos de 
Estudos, realizado pela APMP 
no Guarujá em dezembro de 
2015, foi anunciado em 03/06 
como secretário executivo do 
Ministério da Fazenda. Na equi-
pe econômica do governo fe-
deral, está lidando com a atual 
situação das contas públicas, 
que passam por forte deterio-
ração. Aliás, o tema da expo-
sição de Eduardo Guardia no 
evento da APMP foi justamente 
“Perspectiva econômica atual”.

Guardia, que desde 
maio de 2013 exerceu o car-
go de diretor-executivo de Pro-
dutos da BM&FBovespa, onde também 
foi diretor-executivo-financeiro, já foi se-
cretário do Tesouro Nacional no gover-
no Fernando Henrique Cardoso, entre 
abril e dezembro de 2002 e, posterior-

mente, secretário da Fazenda do Esta-
do de São Paulo. Antes, ocupou tam-
bém as funções de secretário-adjunto 
do Tesouro Nacional, assessor Especial 
do Ministro da Fazenda, secretário-ad-

junto da Secretaria de Políti-
ca Econômica e assessor do 
ministro do Planejamento. O 
secretário do Ministério da Fa-
zenda é  doutor em Economia 
pelo Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas da Faculdade de Eco-
nomia e Administração da Uni-
versidade de São Paulo (Fipe/
USP) e já foi professor do De-
partamento da Faculdade de 
Economia e Administração da 
Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP).

MINISTRODAJUSTIÇA
– Outro palestrante no XLIII Se-
minário Jurídico dos Grupos de 
Estudos foi Alexandre de Mo-
raes, que naquela época ocu-
pava o cargo de secretário da 

Segurança Pública do Estado de São Pau-
lo e que, no mês de maio, foi nomeado 
ministro da Justiça. O tema de sua expo-
sição no evento da APMP foi “Ministério 
Público e Segurança Pública”.
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VISITADAARPENEANOREG– A diretoria da APMP re-
cebeu, em 30/05, visita da presidente da Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Pau-
lo (Arpen-SP), Monete Hipólito, da diretora da Associa-
ção dos Notários e Registradores do Estado de São Pau-
lo (Anoreg), Karine Boselli, e do titular do 16º Cartório 
de Registro Civil da Mooca, Luiz Orlando de Barros Se-
gala. Eles foram recepcionados pelo presidente Felipe 
Locke Cavalcanti, o 2º vice-presidente, Gabriel Bitten-
court Perez, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, e o 2º tesoureiro, Francisco Antonio Gnipper Cirillo.

SECRETÁRIODOTURISMO-O presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, recebeu em 09/06, na Sede Exe-
cutiva, o secretário municipal do Turismo e Negócios 
de São Paulo, Salvador Zimbaldi. Na ocasião, o visitan-
te conheceu o Departamento de Turismo da Associa-
ção e sua gerente, Juliana Paula Oliveira. O secretário, 
que assumiu a pasta em 2015, elogiou a estrutura do se-
tor na entidade de classe e os diversos serviços e aten-
dimentos oferecidos aos associados. E conversou, tam-
bém, sobre os desafios de sua gestão, o trabalho que 
desenvolve e a expansão do turismo na capital paulista.
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Na frente, a partir da esquerda, o 7º é o ministro Alexandre de Moraes, seguido do governador Alckmin, do PGJ Gianpaolo Smanio e do ministro Lewandowski

‘AAPMPtempapelimportantíssimo’,dizo
procurador-geral, em sua posse solene

Felipe Locke Cavalcanti compôs mesa da solenidade e discursou; entidade de classe ofereceu coquetel

Na noite de 17/06, Gianpaolo Pog-
gio Smanio tomou posse solene-
mente como procurador-geral de 

Justiça em cerimônia realizada na Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie, na capi-
tal, cerca de um mês após sua posse ad-
ministrativa e início efetivo da gestão para 
o biênio 2016-2018. Em seu discurso de 
posse, o PGJ citou diversas vezes a APMP, 
frisando que ela tem “um papel importan-
tíssimo” e destacando que a experiência 
como diretor da entidade de classe, entre 
1992 e 1994, foi o início de sua trajetória 
política no Ministério Público de São Paulo 
(MPSP). Logo após a solenidade de posse 
do PGJ, a APMP ofereceu coquetel na sede 
do Iate Clube de Santos, em Higienópolis.

“Na presença do presidente da As-
sociação, Felipe Locke Cavalcanti, saúdo 
todos os promotores e procuradores de 
Justiça do Estado de São Paulo, da ativa e 
aposentados. A APMP tem um papel im-
portantíssimo na construção do nosso Mi-
nistério Público”, afirmou, em seu discur-
so, Gianpaolo Smanio. “Tive a honra de ser 
nomeado após ter sido eleito pelos meus 
colegas”, acrescentou. Nos meses de mar-
ço e abril, a APMP realizou campanha para 
que o mais votado fosse nomeado PGJ, co-
letando mais de 600 assinaturas, que fo-
ram entregues no Palácio dos Bandeiran-
tes no dia 09/04, data do pleito no MPSP.

Completaram a mesa da soleni-
dade o presidente do Supremo Tribunal 
Federal e do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), ministro Ricardo Levandowski; 
o ministro do Supremo Tribunal de Jus-
tiça (STJ), Antonio Herman de Vascon-
cellos Benjamin, Paulo Dias de Moura Ri-
beiro e Rogério Schitti Machado Cruz; o 

reitor da Universidade Mackenzie, Bene-
dito Guimarães Aguiar Neto; os ministros 
de Estado Alexandre de Moraes, da Justi-
ça e Cidadania (na ocasião representando 
o presidente da República em exercício, 
Michel Temer), José Serra, das Relações 
Exteriores, Sérgio Westthalen Etchgoyen, 
do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, e Torquato Jar-
dim, da Transparência, Fiscalização e Con-
trole; os secretários nacionais do Consu-
midor, Armando Rovai, e de Justiça e Ci-
dadania, Gustavo José Marrone de Cas-
tro Sampaio; o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin; o senador Aloysio Nu-
nes Ferreira (representando a Presidência 
do Senado); o deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá (representando a Presidência 
da Câmara Federal); o ex-governador de 
São Paulo, Cláudio Lembo; o presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp), Fernando Capez; o ex-
PGJ e atual secretário do Estado da Jus-
tiça e Defesa da Cidadania, Márcio Fer-
nando Elias Rosa; o presidente da Câma-
ra Municipal de São Paulo (CMSP), An-
tonio Donato; o presidente do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), Dimas Rama-
lho; o desembargador e vice-presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP), Ademir de Carvalho Benedi-
to (representando a Presidência do TJSP); 
o presidente do Tribunal de Justiça Mili-
tar, Silvio Hiroshi Oyama; o presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), Má-
rio Devienne Ferraz; o procurador-geral 
de Justiça de Goiás e presidente do Con-
selho Nacional dos Procuradores-Gerais 
de Justiça dos Estados e da União (CNPG), 
Lauro Machado Nogueira; o presidente 

da Ordem dos Advogados do Brasil – Se-
ção São Paulo (OAB-SP), Marcos da Cos-
ta (representando o presidente do Con-
selho Federal da OAB); o diretor do Cen-
tro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcio-
nal/Escola Superior do Ministério Público 
(Ceaf-ESMP), Antonio Carlos da Ponte; o 
corregedor-geral do MPSP, Paulo Afon-
so Garrido de Paula; o ouvidor do MPSP, 
Roberto Fleury de Souza Bertagni; o se-
cretário do Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores, Walter Paulo Sabella (que 
foi presidente da APMP na gestão em que 
Gianpaolo Smanio integrou a diretoria); e 
o secretário do Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP), Tiago Cintra Zarif.

Além do presidente Felipe Locke 
Cavalcanti, representaram a APMP na ce-
rimônia de posse do PGJ Gianpaolo Sma-
nio a diretora do Departamento de Apo-
sentados, Cyrdêmia da Gama Botto, a di-
retora de Relações Públicas e de Eventos, 
Paula Castanheira Lamenza (responsável 
pela organização e realização do coque-
tel que a APMP ofereceu após a solenida-
de de posse do PGJ), um dos diretores do 
Departamento de Gestão Ambiental, Luís 
Paulo Sirvinskas (que é, também, um dos 
conselheiros do CSMP), um dos diretores 
do Departamento de Segurança, Gabriel 
Cesar Zacaria de Inellas (presidente da Co-
missão Processante do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores do MPSP), uma 
das diretoras do Departamento APMP Mu-
lher, Cleleste Leite dos Santos, e o conse-
lheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo 
Elias (coordenador geral dos Grupos de 
Estudos) – os dois últimos representan-
do ainda, na ocasião, o Conselho de Es-
tudos e Políticas Institucionais (Conepi).
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APMPNAIMPRENSA
JNEG1ENTREVISTAM
DIRETORDAAPMP
Reportagens do Jornal Nacio-

nal e do portal de notícias G1, ambos 
da Rede Globo, entrevistaram Tiago 
de Toledo Rodrigues, 2º secretário da 
APMP, sobre o caso do menino Italo, de 
10 anos, que foi morto em uma ação 
policial no bairro do Morumbi, no dia 
02/06, depois de roubar um carro em 
um condomínio com a ajuda de um co-
lega de 11 anos e fugir. O promotor de 
Justiça atua na área da Infância e Juven-
tude e, além de compor a diretoria da 
entidade de classe, integra, no Minis-
tério Público do Estado de São Paulo 
(MPSP), o Conselho de Estudos e Polí-
ticas Institucionais (Conepi).

JBECONJURPUBLICAM
ARTIGOSDEPROMOTORA

A promotora Fabiana Dal’Mas 
Rocha Paes, uma das diretoras da APMP 
Mulher e integrante do Grupo de En-
frentamento à Violência Doméstica 
(Gevid), teve dois artigos de sua auto-
ria divulgados na imprensa: o primei-
ro, “Estupro: crime e consentimento”, 
foi publicado em 06/06 pelo Jornal do 
Brasil, e o segundo, “A cultura do es-
tupro não apenas existe, mas também 
mata”, na coluna “MP em Debate” do 
portal Consultor Jurídico (Conjur), no dia 
13/06. Antes, em 30/05, a APMP divul-
gou Nota de Repúdio referente ao caso 
de uma menor que teria sido vítima de 
estupro coletivo no Rio de Janeiro (RJ).

DIRETORADAAPMP
INTEGRA‘TVMULHER’

Maria Gabriela Prado Manssur, 
uma das diretoras da APMP Mulher, in-
tegra a equipe da nova versão do pro-
grama “TV Mulher”, com a apresen-
tadora original Marília Gabriela, que 
estreou no canal Viva no dia 31/05. A 
promotora de Justiça participa falando 
sobre direitos da mulher. Também fa-
zem parte da equipe do programa a es-
critora, atriz e apresentadora Fernanda 
Young, a jornalista Flávia Oliveira, colu-
nista do jornal O Globo, a psicanalista e 
escritora Regina Navarro Lins, o estilis-
ta Ronaldo Fraga e o escritor Ivan Mar-
tins. O “TV Mulher” vai ao ar no canal 
Viva sempre às terças-feiras, às 22h30.

Reunião entre promotores de Justiça, policiais e autoridades municipais para tratar do projeto de segurança

IniciativadoMPreduzvalor
do seguro de carros em Mogi

O  jornal Diário, de Mogi das Cru-
zes, noticiou mais um resultado 
importante do Projeto de Segu-

rança Pública implementado pela Pro-
motoria de Justiça de Mogi das Cruzes 
em atuação integrada com a Prefeitura 
local e as Polícias Civil e Militar. Confor-
me a notícia, o Sindicato dos Correto-
res de Seguro no Estado de São Paulo 
(Sincor-SP) informou que, com pouco 
mais de um ano de existência do Pro-
jeto de Segurança Pública, a redução 
nos índices de roubos e furtos de veí-
culos na região de Mogi das Cruzes fez 
com que o preço dos seguros caísse, em 
média, 5% naquela comarca. A varia-
ção reflete ações como, por exemplo, 
a implantação da barreira eletrônica, 
com câmeras de monitoramentos nas 
entradas e saídas da cidade ligadas ao 
banco de dados das Polícias.

A mídia local tem reverberado 
os resultados de diminuição dos índices 
criminais em Mogi das Cruzes que le-
varam à redução dos valores dos segu-
ros na cidade. Notícia publicada no dia 
15/04 pelo Portal News registrou que 
“os índices criminais de Mogi das Cru-
zes apresentaram queda depois que as 
barreiras eletrônicas foram instaladas 
nas principais vias de acesso do muni-
cípio. De acordo com informações do 
Comando de Policiamento da Área Me-
tropolitana (CPAM) 12, os roubos, fur-
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tos, roubos de veículos e roubo de car-
ga caíram desde que os equipamentos 
foram implantados, em abril de 2015. 
Em um ano, houve uma queda de 40% 
dos roubos de carga, 24,5% de roubos 
e furtos de carros e 15% dos roubos”.

A notícia prossegue: “Em janeiro 
de 2015, a Prefeitura de Mogi, as polí-
cias Civil e Militar, além do Ministério 
Público, firmaram o Plano de Seguran-
ça Pública, que previa a integração dos 
órgãos para desenvolver um trabalho 
no setor. De junho de 2014 a março de 
2015, foram registrados 1.482 roubos, 
com exceção de veículos, de junho de 
2015 a março de 2016, esse número 
caiu para 1.259. Furto e roubos de ve-
ículos somavam 1.229 e chegaram a 
928. Já os roubos de carga caíram de 
25 para 15”, disse, ao Portal News, o 
coronel Mauro Lopes.

O Projeto de Segurança Pública 
de Mogi das Cruzes foi idealizado pe-
los promotores de Justiça de Mogi das 
Cruzes, Nathan Glina e Renato Kim Bar-
bosa (que é um dos diretores do Depar-
tamento de Apoio aos Substitutos na 
APMP e, também, integrante do Con-
selho de Estudos e Políticas Institucio-
nais), com a adesão de outros, que de-
senvolveram a proposta e, em reuni-
ões prévias, propuseram a assinatura 
do documento aos demais órgãos de 
segurança pública da Comarca.

Promotores, Prefeitura e polícias implantaram Plano de Segurança



15APMP em Ação - Junho 2016

NaJovem Pan, presidente da APMP fala 
sobreoinstitutodadelaçãopremiada

Programa conduzido pelo jornalista Tiago Uberrreich teve participação do advogado Eduardo Kuntz

O presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, participou no 
dia 20/06 do programa “Os dois 

lados da moeda”, da Rádio Jovem Pan, 
para falar sobre o instituto da delação 
premiada. O debate conduzido pelo jor-
nalista Tiago Uberrreich contou ainda 
com a participação do advogado crimi-
nalista Eduardo Kuntz e teve interven-
ção ao vivo dos ouvintes. Recentemente, 
em 16/05, o auditório da APMP recep-
cionou a palestra “Técnicas e estraté-
gias para a colaboração premiada”, mi-
nistrada por Diogo Castor de Mattos e 
Roberson Henrique Pozzobon, que são 
procuradores da República do Estado 
do Paraná e membros da equipe de in-
vestigação da Operação Lava Jato, um 
evento idealizado pelo Centro de Estu-
dos e Aperfeiçoamento Funcional/ Esco-
la Superior do Ministério Público (Ceaf/
ESMP), com apoio da entidade de clas-
se, que reuniu mais de 150 membros do 
Ministério Público e da Magistratura.

“A delação premiada tem causa-
do muita polêmica mas certamente tem 
trazido muitos frutos na persecução cri-
minal e mudando um pouco a história 
do nosso país. Sou favorável mas, evi-
dentemente, todo instituto novo no Di-
reito vai sofrendo aprimoramentos le-
gislativos ou da própria jurisprudência 
a respeito de sua aplicação”, afirmou 
Felipe Locke Cavalcanti, na Jovem Pan. 
No fim do programa, o advogado Edu-

Felipe Locke Cavalcanti, Tiago Uberreich e Eduardo Kuntz durante o programa ‘Os dois lados da moeda’

Heródoto Barbeiro e Gustavo Albano Dias da Silva

ardo Kuntz ressaltou: “Agradeço a Rá-
dio Jovem Pan e a honra de estar numa 
bancada com uma pessoa tão preparada 
como o dr. Felipe, figura ilustre e ímpar 
do Ministério Público, que representou 
muito bem no CNJ [Conselho Nacional 
de Justiça]. Defendo que deveria ter sido 
o procurador [geral de Justiça] naquela 
indicação, enfim, conturbada na gestão 
passada [em 2012, quando Felipe Locke 
Cavalcanti foi eleito como o mais votado 
pela classe mas não foi nomeado PGJ], a 
ele toda a minha homenagem”.

O presidente da APMP concluiu: 
“Gostaria de agradecer o dr. Eduardo 

Kuntz, é um prazer e uma honra tê-lo 
debatendo aqui conosco. É evidente que 
não concordamos com tudo, mas tenho 
certeza que o debate gera frutos e que 
certamente vamos aprimorar a aplica-
ção do instituto [da delação premiada]. 
É do debate que surgem as boas ideias. 
Gostaria de agradecer também ao Tiago 
Uberreich e à Jovem Pan por esta opor-
tunidade, e mais ainda ao seu público 
qualificado, que nos prestigia. É sempre 
uma honra estarmos aqui defendendo o 
Estado Democrático de Direito, pleno, 
e mais segurança, mais justiça e menos 
impunidade pra todos nós”.
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Record entrevista promotor Gustavo Albano sobre o tema
No mesmo dia da participação do 

presidente da APMP em programa da Rá-
dio Jovem Pan, 20/06, o promotor de Jus-
tiça do Patrimônio Público de Osasco Gus-
tavo Albano Dias da Silva concedeu entre-
vista ao jornalista Heródoto Barbeiro, ân-
cora do jornal da Record News, justamente 
sobre o instituto da delação premiada. O 
promotor participa das investigações re-
ferentes a um esquema de corrupção na 
Câmara Municipal de Osasco que, no dia 
15/03, teve homologado, pelo Conselho 
Superior do Ministério Público (CSMP), o 
primeiro acordo de delação premiada em 
âmbito estadual no país (conforme notí-

cia publicada com exclusividade na pági-
na 19 do Boletim APMP em Ação nº 34).

Em sua entrevista exibida pelo jor-
nal da Record News, Gustavo Albano Dias 
da Silva rebateu críticas de que a delação 
premiada seria uma de forma de violar 
o Estado Democrático de Direito. “São 
tentativas dos advogados de deturpar a 
chamada colaboração premiada, pois há 
o questionamento em conseguir as infor-
mações através de suspeitos presos”. E 
completou: “Na Operação Lava-Jato, so-
mente 20% das delações foram realiza-
das por pessoas presasm, as outras 80% 
foram feitas por pessoas em liberdade”.
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Momento em que a placa de inauguração do novo Núcleo do Ceaf/ESMP e do auditório foi descerrada

NovoNúcleodaESMPeauditóriosão
inaugurados em São José dos Campos

APMP foi representada pelo 1º vice-presidente Marcio Christino em evento realizado em 08/06

No dia 08/06, a Comarca de São 
José dos Campos passou a con-
tar com um Núcleo da Escola 

Superior do Ministério Público (ESMP), 
sob coordenação do diretor do Centro 
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcio-
nal/ESMP (Ceaf-ESMP), Antonio Carlos 
da Ponte. Este é o 21º Núcleo Regional 
mantido pela entidade para o aperfei-
çoamento dos membros do Ministério 
Público do Estado de São Paulo (MPSP).

Na solenidade de inauguração, 
conduzida pelo diretor da ESMP e pelos  
coordenadores do Núcleo, os promotores 
Elaine Taborda de Ávila, Fausto Junqueira 
de Paula e Flávio Boechat Albernaz, foi 
inaugurado um novo auditório do MPSP, 
batizado com o “Arnaldo de Carvalho 
Machado”, em homenagem ao promo-
tor de Justiça aposentado que muito co-
laborou com a região, falecido em 2014.

Sua esposa, Silvia de Campos Ma-
chado, descerrou a placa de inauguração 
do novo espaço acompanhada pelos fi-
lhos, o juiz Gustavo de Campos Machado 

e Daniela de Campos Machado, pelo gen-
ro André Dias Menezes de Almeida e pela 
nora, Fabrícia Cardoso Laudares Pereira.  

A diretoria da APMP acompanhou 
a cerimônia, representada por seu 1º vi-
ce-presidente, Marcio Sergio Christino, 
e pelo assessor especial da Presidência, 
José Oswaldo Molineiro. A solenidade 
contou com a presença do subprocu-

rador-geral de Justiça de Políticas Cri-
minais e Institucionais do MPSP, Mário 
Luiz Sarrubo, representando o procu-
rador-geral de Justiça, Gianpaolo Pog-
gio Smanio, e teve palestra do procu-
rador Pedro Henrique Demercian, ten-
do como debatedores Carlos Gutem-
berg de Santis Cunha, juiz de Direito, 
e Ricardo Framil, promotor de justiça.
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PALESTRA(2)– O Grupo de Estudos “Jorge Luiz Almeida”, 
da região de Jundiaí, teve no dia 08/06 palestra com o 
procurador de Justiça Daniel Leme de Arruda, diretor de 
Prerrogativas Financeiras da APMP, que falou sobre o tema 
“Questões remuneratórias – panorama atual”. Represen-
taram a Associação, ainda, o presidente Felipe Locke Ca-
valcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e 
o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias (que 
é o coordenador geral dos Grupos de Estudos). Prestigia-
ram o evento, também, o subprocurador-geral de Justiça 
de Planejamento Institucional, Paulo Sérgio de Oliveira 
Costa, representando o procurador-geral de Justiça, o di-
retor geral do Ministério Público de São Paulo, Ricardo de 
Barros Leonel, o coordenador dos Grupos de Estudos da 
região de Jundiaí, Jorge Alberto Mamede Masseran, e o 
ex-presidente da APMP e da Conamp José Carlos Cosenzo.

PALESTRA(1)– O presidente da APMP, Felipe Locke Ca-
valcanti, palestrou no dia 06/06, a convite do site jurídi-
co “Migalhas”, no Seminário “Acordo de Leniência e Coo-
peração”, realizado no Hotel Tivoli, na Capital paulista. O 
tema de sua exposição, sob a atenção de centenas de es-
pectadores, foi “Responsabilidade Individual”, que teve 
foco na responsabilidade de administradores e colabora-
dores no âmbito da Cooperação. Na mesa do evento, du-
rante a palestra do presidente da APMP,  estavam o jurista 
Cristiano Ávila Maronna, sócio da Maronna, Stein & Men-
des Advogados, e Fabyola Rodrigues, advogada crimina-
lista, sócia da Demarest Advogados. Participaram de ou-
tros painéis de debate os advogados Adriana Dantas, Le-
onardo Ruiz Machado, Marcos Augusto Perez, Maria Isa-
bel de Faria Perez (gerente jurídica da Petrobras), Priscila 
Akemi Beltrami, Rafael Mendes Gomes e Roberto di Cillo.
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Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Antonio Carlos da Ponte, José Carlos Bonilha e Pedro Barbosa Pereira Neto

Com apoio da APMP, Escola Superior 
 realiza palestras sobre a área eleitoral

Eventos ocorreram na Sede Social; conteúdo está disponível na área restrita do site da Associação

A Escola Superior do Ministério 
Público (ESMP), com apoio da 
APMP, organizou e realizou nos 

dias 11 e 23/06 palestras com temas 
vinculados a área eleitoral: registro de 
candidaturas, Lei Ficha Limpa, captação 
irregular de sufrágio, condutas vedadas 
aos agentes públicos em campanha e fi-
nanciamento eleitoral. Paralelas a estes 
eventos, que ocorreram na Sede Social 
da entidade de classe, a ESMP tem pro-
gramadas visitas a todos os seus Núcle-
os espalhados pelo Interior do Estado.

“O objetivo é capacitar os cole-
gas e assim levar subsídios para que 
eles possam exercer a sua função elei-
toral com tranquilidade e venham, 
evidentemente, a contribuir para o 
próprio fortalecimento da democra-
cia”, comentou, em entrevista para a 
TV APMP, o diretor do Centro de Es-
tudos e Aperfeiçoamento Funcional/
Escola Superior do Ministério Público 
(Ceaf-ESMP), Antonio Carlos da Pon-
te. O conteúdo de todas as palestras 
realizadas na Sede Social está dispo-
nível na área restrita do site da APMP.

Em 11/06, a palestra sobre regis-
tro de candidaturas foi proferida pelo 
3º promotor de Justiça de Registros Pú-
blicos, designado para oficiar perante a 
1ª Zona Eleitoral da Capital, José Carlos 
Mascari Bonilha. Já a exposição sobre 
Lei Ficha Limpa foi feita pelo procura-
dor regional da República da 3ª Região, 
Pedro Barbosa Pereira Neto. Já no dia 
23/06, os palestrantes foram José Car-
los Mascari Bonilha, que falou sobre 

captação irregular de sufrágio; Pedro 
Barbosa Pereira Neto, que falou sobre 
condutas vedadas aos agentes públicos 
em campanha; e Luiz Carlos dos Santos 
Gonçalves, procurador regional da Re-
pública da 3ª Região, que falou sobre 
financiamento de campanhas eleito-
rais. O presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, compareceu a estes eventos.

POLÍTICADEINCLUSÃO - Ou-
tra iniciativa da ESMP relativa à área 
eleitoral aconteceu em sua sede, na 
cidade de São Paulo, no dia 17/06. 
A exposição tratou sobre o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência e apoliti-
ca de inclusão, como procedimentos 
de votos de tetraplégicos e das pesso-
as que têm algum tipo de deficiência.

DIREITOELEITORAL - A procuradora de Justiça Maria Fátima Va-
quero Ramalho Leyser (foto), integrante do Ministério Público De-
mocrático (MPD), participou do programa “Gente que fala”, da ALL 
TV, no dia 16/06, com transmissão ao vivo. Também participaram 
o advogado especialista em Direito Eleitoral e Direito Constitu-
cional, Renato Ribeiro, e o economista e diretor da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Ricardo Gammal. Entre 
outros assuntos, os convidados discutiram o conflito da Lei com 
menores de idade, a educação universitária e as eleições muni-
cipais 2016. A mediação foi feita pelo jornalista Zancopé Simões.
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ProcuradoradeJustiçarecebeprêmioe
éempossadaconselheiraemTaubaté

Beatriz Helena Ramos do Amaral, diretora do Departamento Cultural da APMP, foi homenageada

A procuradora de Justiça Beatriz 
Helena Ramos Amaral, que in-
tegra no Ministério Público do 

Estado de São Paulo (MPSP) o Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores e 
que é uma das diretoras do Departa-
mento Cultural da APMP, recebeu em 
20/05 o prêmio “Mulheres que tecem 
o mundo”, em solenidade realizada na 
Casa da Amizade, sede do Rotary Clube 
de Taubaté (SP). Na ocasião, ela tam-
bém foi empossada conselheira mu-
nicipal do Movimento União Cultural.

O evento foi realizado sob a pre-
sidência do escritor Luiz Antonio Car-
doso, diretor e apresentador do pro-
grama “Litteratudo”, presidente do 
Movimento União Cultural e do Clu-
be dos 21 Amigos-Irmãos de Tauba-
té. Beatriz Helena Ramos Amaral é 
escritora e concedeu entrevista ao 
programa da TV Cidade, apresenta-
do por Luiz Antonio Cardoso. Na oca-
sião, conversaram sobre a carreira 
literária da procuradora, passando 
pelo mestrado em Literatura e Críti-
ca Literária (PUC-SP), sua trajetória 
no MPSP e o bacharelado em Música.

Além de Beatriz Helena Ra-
mos Amaral, o Departamento Cultu-

ral da APMP tem também, como di-
retores, André Pascoal da Silva, Gil-

berto Gomes Peixoto, José Luiz Bed-
narski e Paula Trindade da Fonseca.

Luiz Antonio Cardoso, escritor e apresentador do programa ‘Litteratudo’, e Beatriz Helena Ramos do Amaral
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LIVRO(1) - No dia 08/06, foi lançado em evento realizado 
na Livraria da Vila, na capital paulista, o livro “Impeachment 
e democracia” (Editora CLA), de autoria do procurador de 
Justiça aposentado João Benedicto de Azevedo Marques. 
Em entrevista exclusiva para a TV APMP, o autor comentou: 
“O impeachment exige crime de responsabilidade praticado 
pelo presidente da República. Paulo Brossard, ex-ministro da 
Justiça, advertiu em livro de sua autoria que o impeachment 
não foi feito para resolver crises políticas; regra geral, ele 
as agrava. Não se pode banalizar o uso do impeachment”.

LIVRO(2) – O procurador de Justiça aposentado e advogado 
Marino Pazzaglini Filho, que é um dos assessores especiais da 
Presidência da APMP, e a advogada Maria Fernanda Pessatti 
de Toledo são coautores do livro “Eleições Municipais 2016 - 
De acordo com a Lei 13.165/2015 (Minirreforma Eleitoral)”, 
do Grupo Editorial Nacional/ Atlas, lançado na Livraria Mar-
tins Fontes, na capital, no dia 14/06. O diretor do Centro de 
Aperfeiçoamento Funcional - Escola Superior do Ministério 
Público (Ceaf-ESMP), Antonio Carlos da Ponte (na foto, com 
os autores da obra), foi um dos que prestigiaram o evento.
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Festa Junina da APMP, na Sede Campestre, 
tem público recorde: mais de 600 pessoas  

Evento teve como tema ‘A APMP no Velho Oeste’ e contou com repentista e apresentação de forró

Mais de 600 pessoas, entre as-
sociados, familiares e convi-
dados, participaram da tradi-

cional Festa Junina, realizada pela APMP, 
no domingo, 19/06, na Sede Campes-
tre da entidade, em São Roque (SP). 
Com o tema “A APMP no Velho Oes-
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As crianças se divertiram com brin-
cadeiras organizadas pela equipe de re-
creação Recriar, sempre com o tema 
Velho Oeste. Barracas típicas de pes-
caria, argola, canaleta e boca do palha-
ço, além de brinquedos como tobogã 
inflável, cama elástica, piscina de bo-
linhas, bunguee trampolim, também 
garantiram a diversão dos pequenos.

Entre as comidas típicas, pipoca, 
churros, milho verde cozido, pastel, ca-
chorro quente, pé de moleque, doce de 
abóbora, canjica, maçã do amor. A fes-
ta foi organizada pelo Departamento 
de Eventos da APMP, que tem como di-
retora Paula Castanheira Lamenza. Re-
presentando a Associação, comparece-
ram também o presidente Felipe Locke 
Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio 
Sérgio Christino (que é membro do Con-
selho Superior do Ministério Público), o 
2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues 
(integrante do Conselho de Estudos e Po-
líticas Institucionais), e um dos direto-
res do Departamento de Segurança, Ga-
briel Cesar de Inellas (presidente da Co-
missão Processante do Órgão Especial).

te”, o evento contou com a recepção de 
um cantor repentista e apresentação 
de grupo de forró. Um dos que presti-
giaram o evento foi o diretor do Cen-
tro de Aperfeiçoamento Funcional - 
Escola Superior do Ministério Público 
(Ceaf-ESMP), Antonio Carlos da Ponte.

Festa organizada e realizada pelo Departamento de Eventos da APMP teve equipe de recreação, atividades para crianças, brinquedos e comidas típicas

Barraca de pescaria atraiu a atenção das crianças durante evento na Sede Campestre, em São Roque
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As associações do Ministério Pú-
blico de São Paulo (APMP) e de 
Minas Gerais (AMMP) dividi-

ram os títulos das quatro categorias 
no XV Torneio Nacional de Futebol 
Society, realizado entre 26 e 29/05 
em Florianópolis (SC). Os paulistas 
ficaram com as taças nas modalida-
des Força Livre e Sênior, enquanto 
os mineiros levaram os títulos das 
categorias Master e Super Master.

O evento foi organizado pela 
Associação Catarinense do Ministério 
Público (ACMP), com apoio da Associa-
ção Nacional dos Membros do Minis-
tério Público (Conamp) e da APMP, re-
presentada na capital catarinense pelo 
presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 

APMPdividecomMinastítulosdo
XVTorneioNacionaldeFutebolSociety
Associação Paulista venceu categorias Força Livre e Sênior e mineiros, Master e Super Master

1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e os di-
retores do Departamento Esportivo, 
Luciano Gomes de Queiroz Coutinho e 
Rafael Abujamra - que integram tam-
bém, no Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP), o Conselho de Es-
tudos e Políticas Institucionais (Conepi).

Na categoria Força Livre, a APMP 
venceu na decisão a equipe da Asso-
ciação Sul-Mato-Grossense (ASMMP). 
O terceiro lugar ficou com a Associa-
ção Mineira. Já na categoria Sênior, os 
paulistas superaram na final a equipe 
da Associação Paranaense, tendo a As-
sociação do Rio Grande do Sul ficado 
com a terceira posição. Nas outras duas 
categorias disputadas, os mineiros ven-
ceram nas decisões as equipes da As-

sociação do Piauí, na modalidade Mas-
ter, e do Rio Grande do Sul na Super 
Master. Os anfitriões de Santa Catari-
na ficaram com o 3º lugar na categoria 
Super Master e a Associação do Ceará, 
com o 3º lugar na modalidade Master.

A cerimônia de premiação foi re-
alizada no salão social da Sede Balneá-
ria da Associação de Santa Catarina, no 
dia 29/05, com as presenças dos presi-
dentes das associações dos MPs e da 
presidente da Conamp, Norma Angéli-
ca Reis Cardoso Cavalcanti. Ao todo, a 
competição reuniu 1.060 participantes 
de 22 delegações, com 53 equipes di-
vididas em quatro categorias, que dis-
putaram 97 jogos organizados em qua-
tro sedes. Foram marcados 282 gols.
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São Paulo sediou edição anterior 
A 14ª edição do Torneio Na-

cional de Futebol Society do Ministé-
rio Pública foi organizada pela APMP 
no período de 05 a 07/09/2015 na 
capital paulista, com mais de 1.000 
atletas de todo o país. O evento, pa-
trocinado pela Conamp e pela Previ-
dência Associativa do Ministério Pú-
blico (Jusprev), com apoio da Armor 
Blindados, teve jogos disputados nos 
campos da Playball, na Pompeia, e 
do Nacional Atlético Clube, na Bar-

ra Funda. O pontapé inicial de uma 
das partidas, na abertura da compe-
tição, foi dado pelo ex-jogador Evair, 
ídolo do Palmeiras.

Na ocasião, o torneio teve qua-
tro campeões diferentes: na catego-
ria Força Livre, o Distrito Federal foi 
campeão; na Master, a campeã foi 
Minas Gerais; a APMP foi a campeã 
na categoria Super Master; e por fim, 
na categoria Sênior, a equipe do Pa-
raná foi a campeã.

Atletas da APMP comemoram título conquistado 

Norma Cavalcanti (à esquerda), 
presidente da Conamp, observa  
a festa dos atletas da  APMP


