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Solicitações da APMP são atendidas 
e PGJ divulga cálculo das diárias

Entidade já havia ajuizado ação solicitando o reconhecimento total dos valores

No dia 12/09, a Procuradoria-Geral 
de Justiça (PGJ) disponibilizou aos 
membros do Ministério Público 

do Estado de São Paulo (MPSP) os valo-
res devidos de diárias e cronograma de 
pagamento de férias. A divulgação des-
ses cálculos foi objeto de inúmeros re-
querimentos feitos pela APMP. Porém, 
devido às informações de que o cálculo 
divulgado não contemplaria todas as hi-
póteses de pagamento de diárias, quan-
do o promotor de diversa lotação atua 
no local de domicílio, a Associação ajui-
zou ação solicitando o reconhecimento 
total dos valores.  Páginas 2 (Editorial) e 3

Câmara Municipal homenageia  presidente 
da Associação                                     Página 17

Entidade do MP mobilizam-se pela 
 aprovação de subsídios                Páginas 4 e 5

Órgão Especial nomenclatura dez novos 
cargos no MPSP                                   Página 7

MPF não participará mais de audiências de 
custódia em São Paulo                     Páginas 8 e 9

Ministério Público inaugura espaço ‘José 
Jesus Cazetta Júnior’                             Páginas 13

Seminário da ESMP reúne 200 pessoas 
na Sede Social                                     Página 15

HOMENAGEM AOS APOSENTADOS - O jantar de confraternização dos 
 aposentados e pensionistas do Ministério Público do Estado de São 
 Paulo (MPSP) realizado pela APMP em 23/09 reuniu mais de 100  pessoas 
no  Buffet, na capital  paulista. Na ocasião, cinco colegas  recentemente 
 aposentados foram homenageados com uma placa  simbólica por seus 
 esforços em defesa da Lei, da Justiça e da  Sociedade. Páginas 19 e 20
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Reunião aborda
assuntos de

interesse da carreira   
Em reunião com com represen-

tantes da administração superior no dia 
19/09, a diretoria da APMP abordou as-
suntos como a previsão orçamentária, os 
créditos devidos aos membros da Insti-
tuição e os cálculos de diárias. Página 3
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APMP EM AÇÃO

MAIS UMA CONQUISTA PARA A CLASSE

Desde que iniciamos nosso primei-
ro mandato, em 2013, nós, da diretoria da 
APMP, encaminhamos inúmeros requeri-
mentos à Procuradoria-Geral de Justiça co-
brando o cálculo dos valores devidos de 
diárias para os membros do Ministério Pú-
blico de São Paulo. Em janeiro de 2014, in-
clusive, obtivemos vitória judicial em ação 
coletiva contra a Fazenda Pública do Esta-
do de São Paulo para a recomposição dos 
valores das diárias devidas aos membros 
do MPSP. Em razão disto, foram revogados 
dois atos normativos da PGJ, que reduzi-
ram indevidamente os valores.

Valeu todo o esforço: agora em se-
tembro, finalmente, a administração su-
perior avisou que seu Portal da Comuni-
cação já disponibilizava os valores devidos 

PROCURADOR COMENTA CASO 
DE PEDOFILIA NA JOVEM PAN

O procurador de Justiça Paulo 
Marco Ferreira Lima participou, no 
dia 14/09, do “Programa da Manhã”, 
na rádio Jovem Pan, para comentar o 
caso do pedófilo Mallonne Morais, que 
publica vídeos na internet incentivan-
do a pedofilia – tendo sido, inclusive, 
detido por esse crime, sendeo solto 
após o pagamento de fiança. “Esse é 
um crime cometido através do meio 
eletrônico, trata-se de uma apologia 
ao crime de estupro, contra vulnerá-
vel. Mas, infelizmente, é muito difícil 
que ele tenha uma punição adequada 
à grandiosidade do ato. Haverá pro-
cesso, provavelmente haverá um in-
cidente de insanidade, para descobrir 
o quão louco é essa pessoa”, afirmou, 
na ocasião, Paulo Marco Ferreira Lima.

REPÚDIO ÀS AFIRMAÇÕES DO 
DEPUTADO DELEGADO OLIM

No dia 01/09, a APMP divulgou 
Nota de Repúdio às afirmações do de-
putado estadual Delegado Olim (PP), 
de que “o Ministério Público do Esta-
do de São Paulo é constituído de 60% 
de promotores corretíssimos e 40% de 
metidos que querem aparecer” e “mal-
dita Constituição de 88, que deu tanto 
poder aos senhores”, além de ofender 
nominalmente um promotor do Gru-
po de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco). “Não se 
pode aceitar nem admitir acusações 
desse teor”, diz a Nota da APMP. “A 
APMP avaliza e defende a irretocável 
atuação do promotor de Justiça dou-
tor Amauri Silveira Filho e repudia, 
com veemência, as declarações do 
deputado Delegado Olim”, completa.

de diárias e o crono-
grama de pagamento 
de férias. É mais uma 
conquista para a classe – ainda que a so-
licitação tenha sido atendida apenas em 
parte, pois, pelo o que nos alertaram as-
sociados, os cálculos não contemplam hi-
póteses de pagamento de diárias quando 
o promotor de diversa lotação atua no lo-
cal de domicílio.

Por isso, a APMP já ajuizou ação so-
licitando o reconhecimento total dos va-
lores das diárias devidas. Essa é a dinâmi-
ca do nosso trabalho: sempre avançando.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação 

 Paulista do Ministério Público

CARTAS & MANIFESTAÇÕES
“A APMP tem um papel muito pre-

sente na vida dos promotores. Eu tenho 
uma relação de carinho, de consideração 
e de afeto pela Associação muito gran-
de. Recentemente, eu tive problemas de 
natureza pessoal, de saúde, com pesso-
as da minha família, e recebi da APMP 
todo o respaldo. O trabalho que a APMP 
faz, muitas vezes, é silencioso, porque é 
voltado muitas vezes para o atendimen-
to individual de um colega, mas que é 
de enorme valor. Porque é neste mo-
mento, quando o promotor mais preci-
sa, que a Associação está ali, para auxi-
liar, para amparar, para dar retaguarda. 
Só tenho elogios a fazer ao trabalho da 
diretoria da APMP.” - David Cury Junior, 
procurador de Justiça, membro da Ban-
ca Examinadora do 91º Concurso de In-
gresso na Carreira do MPSP

“A Associação tem uma impor-
tância histórica bastante considerável. 
Lutou, juntamente com membros notá-

veis, para que o Ministério Público tives-
se a configuração que tem hoje. É mui-
to bom ser recebido pela APMP, ver que 
nós temos amparo do órgão de classe. 
O presidente, Felipe Locke Cavalcanti, e 
sua diretoria nos receberam de braços 
abertos. Eu gosto muito de me sentir 
acolhido pela APMP.” - Olavo Evangelis-
ta Pezzotti, promotor de Justiça substi-
tuto, 1º colocado no 91º Concurso de 
Ingresso na Carreira do MPSP

“Sou associado à APMP desde 
que entrei na carreira e gosto da atu-
al administração. Tenho seguro de car-
ro lá, compro meus livros por lá, uso o 
setor de Turismo, tenho plano médico 
pela Associação. Então, uso bastante a 
APMP e estou plenamente satisfeito com 
a gestão do presidente Felipe Locke Ca-
valcanti e de sua diretoria, gosto muito 
de como eles conduzem a nossa entida-
de de classe.” - Gustavo Albano Dias da 
Silva, promotor de Justiça



Procuradoria-Geral divulga cálculo de 
 diárias devidas aos membros do MPSP

Divulgação desses dados foi objeto de inúmero requerimentos feitos anteriormente pela APMP

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) 
encaminhou, no dia 12/09, SMS 
(mensagem via celular) aos mem-

bros do Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP) avisando que seu Portal da Co-
municação já disponibilizava os valores devi-
dos de diárias (Consulta Funcional – Créditos) 
e cronograma de pagamento de férias (Con-
sulta Funcional – Férias). A divulgação desses 
cálculos foi objeto de inúmeros requerimen-
tos feitos anteriormente à PGJ pela APMP.

Porém, segundo informações 
de associados que entraram em conta-
to com a entidade de classe, a solicita-
ção teria sido atendida apenas em par-
te. Isto porque o cálculo divulgado pela 
PGJ não contemplaria todas as hipóte-
ses de pagamento de diárias, quando 
o promotor de diversa lotação atua no 
local de domicílio. A APMP já havia ajui-
zado ação solicitando o reconhecimen-
to total dos valores das diárias devidas.

VITÓRIA JUDICIAL - Antes, em ja-
neiro de 2014, a Associação já havia ob-
tido vitória judicial em outra ação co-
letiva contra a Fazenda Pública do Es-
tado de São Paulo para a recomposi-
ção dos valores das diárias devidas aos 
membros do MPSP. Em razão disto, fo-
ram revogados dois atos normativos da 
PGJ, que reduziram indevidamente os 
valores. A APMP entrará em contato 
com a PGJ e manterá a classe informada.

APMP tornou-se primeira entidade de classe do MP, no país, a obter o ISO 9001
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APMP aborda assuntos de interesse da classe em reunião na PGJ

Com o objetivo de garantir as 
prerrogativas de seus associados, da 
ativa e aposentados, a diretoria da 
APMP, representada pelo seu presi-
dente, Felipe Locke Cavalcanti, e pelo 
1º secretário, Paulo Penteado Teixei-
ra Júnior, reuniu-se no dia 19/09 com 
representantes da administração su-
perior do Ministério Público de São 
Paulo (MPSP). Foram abordados as-

suntos de interesse da carreira, como a 
previsão orçamentária para o próximo 
exercício, os créditos devidos aos mem-
bros da Instituição e os cálculos de di-
árias - pagamentos e reconhecimentos 
de créditos que foram reiteradamente 
solicitados pela entidade de classe nos 
últimos anos.  

Representando a Procuradoria-
Geral de Justiça (PGJ), participaram da 

reunião o subprocurador-geral de Justi-
ça de Planejamento Institucional, Pau-
lo Sérgio de Oliveira e Costa, o secre-
tário executivo da PGJ, Fabio Ramazzi-
ni Bechara, o diretor geral do Minis-
tério Público do Estado de São Paulo 
(MPSP), Ricardo de Barros Leonel, e 
o assessor da Subprocuradoria-Geral 
de Justiça de Planejamento Institucio-
nal, Marcio Francisco Escudeiro Leite.

Na reunião realizada em 19/09, da esquerda para a direita aparecem Fabio Ramazzini Bechara, secretário executivo da PGJ, Felipe Locke Cavalcanti,  presidente 
da APMP, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, subprocurador-geral de Justiça de Planejamento Institucional, Ricardo de Barros Leonel, diretor geral do MPSP, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário da APMP, e Marcio Francisco Escudeiro Leite, assessor da Subprocuradoria de  Planejamento Institucional

Fo
to

: A
PM

P



4 APMP em Ação - Março 20164 APMP em Ação - Setembro 2016

Conamp, APMP e entidades atuam pela aprovação de subsídios
Associação nacional aprovou estudo sobre viabilidade de ajuizamento de mandado de injunção para assegurar recomposição salarial

Com a presença de representan-
tes da APMP e das demais enti-
dades estaduais, o Conselho De-

liberativo da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-
namp) reuniu-se no dia 13/09 para tra-
tar, entre outros assuntos, da mobiliza-
ção para que sejam aprovados, no Sena-
do Federal, os Projetos de Lei Comple-
mentar (PLCs) 27 e 28/2016, que reajus-
tam, respectivamente, os subsídios dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Procurador-Geral da Repú-
blica (PGR), com reflexo para o Minis-
tério Público. Compareceram à reunião, 
que foi comandada pela presidente da 
Conamp, Norma Angélica Reis Cardo-
so Cavalcanti, o 1º vice-presidente da 
APMP, Marcio Sérgio Christino (que in-
tegra, também, o Conselho Superior do 
Ministério Público de São Paulo), o 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.

Em razão da não votação dos re-
querimentos de urgência dos PLCs 27 e 
28/2016 na sessão plenária do Senado 
ocorrida no dia 08/09, a Conamp, a APMP 
e as associações dos outros Estados ana-
lisaram estratégias a serem adotadas. 
Para isso, foi aprovado na reunião do A diretoria da APMP foi representada na reunião de 13/09 da Conamp, em Brasília, pelo 1° vice-presidente, Marcio Christino (membro do CSMP), pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e pelo 1º tesoureiro, Marcelo Rovere

Frentas divulga nota em defesa da  Magistratura e do MP
A Frente Associativa da Magis-

tratura e do Ministério Público (Fren-
tas), que congrega as entidades de 
âmbito nacional: Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB), a Asso-
ciação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), a As-
sociação dos Juízes Federais do Bra-
sil (Ajufe), a Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), a 
Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), a Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), a Associação Nacio-
nal do Ministério Público Militar (ANM-
PM) e a Associação dos Membros do 

Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios (AMPDFT), divulgou no dia 
09/08 Nota Pública em defesa das car-
reiras da Magistratura e do Ministério 
Público. O motivo foi a não aprovação, 
em 08/09, pelo Senado Federal, do Re-
gime de Urgência e do mérito dos PLCs 
27/2016 e 28/2016 que reajustam, res-
pectivamente, os subsídios dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do 
Procurador-Geral da República (PGR).

Dizia trecho da nota: “É impor-
tante lembrar que a proposta de recom-
posição dos subsídios do Poder Judici-
ário e do Ministério Público da União, 
que deveriam ter sido aprovadas no ano 

de 2015, já foram encaminhadas pelo 
Supremo Tribunal Federal e pela Pro-
curadoria Geral da República nos res-
pectivos projetos de lei, em percen-
tual muito aquém das reais perdas in-
flacionárias dessas carreiras, ainda as-
sim prevendo-se pagamento em duas 
parcelas (junho de 2016 e janeiro de 
2017), não havendo razão alguma para 
rejeição. É igualmente cabível ressal-
tar que não houve encaminhamento 
de projeto para recuperar as perdas 
inflacionárias do ano em curso, o que 
foi feito para contribuir com o País, 
em mais uma demonstração de boa 
fé, absolutamente desrespeitada”.
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Conamp, APMP e entidades atuam pela aprovação de subsídios
Associação nacional aprovou estudo sobre viabilidade de ajuizamento de mandado de injunção para assegurar recomposição salarial

Conselho Deliberativo encaminhamento 
de pedido de estudo sobre a viabilidade 
de ajuizamento de futuro mandado de 
injunção para assegurar a recomposição 
salarial prevista na Constituição Federal 
de 1988. A intenção é seguir trabalhan-
do incisivamente em colaboração com a 
Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas) e as demais 
associações nacionais da Magistratura, 
para que os projetos sejam aprovados.

O objetivo é fortalecer, também, 
a interlocução permanente com a nova 
presidente do STF, Cármem Lúcia Antu-
nes Rocha, com o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros, e com os procuradores-gerais de 
Justiça de todos os Estados, para que se 
possa avançar positivamente sobre to-
dos os aspectos que envolvem a apro-
vação dos projetos de lei. A Conamp, a 
APMP e as demais associações estadu-
ais acompanham, também, a tramitação 
da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 62/2015 desde o início e continu-
am empenhando esforços para o apri-
moramento de seu texto, com a manu-
tenção da simetria estabelecida cons-
titucionalmente entre os membros da 
Magistratura e do Ministério Público.A diretoria da APMP foi representada na reunião de 13/09 da Conamp, em Brasília, pelo 1° vice-presidente, Marcio Christino (membro do CSMP), pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e pelo 1º tesoureiro, Marcelo Rovere

APMP e Apamagis debatem ações pela aprovação dos PLCs
A direto-

ria da APMP, re-
presentada pelo 
seu 1º vice-pre-
sidente, Márcio 
Sérgio Christino 
(que integra, tam-
bém, o CSMP), e 
pela conselhei-
ra fiscal Valéria 
Maiolini, reuniu-
se em 09/09 com o 1º vice-presidente 
da Associação Paulista de Magistrados 
(Apamagis), Oscild de Lima Junior, e a 
2º vice-presidente daquela entidade, 
Vanessa Ribeiro Mateus. O objetivo 
foi debater ações pela aprovação dos 

tra Zarif, e o vice-
secretário da Pro-
curadoria de Jus-
tiça Criminal, Re-
nato Eugênio de 
Freitas Peres. Pelo 
Tribunal de Justi-
ça de São Paulo 
(TJSP), participa-
ram  o presidente 
da Seção de Direi-

to Criminal, desembargador Renato de 
Salles Abreu Filho, a juíza Márcia Bos-
ch, o desembargador Geraldo Pinhei-
ro Franco, o juiz Paulo Bonini e a coor-
denadora de Gabinete da Presidência 
da Seção Criminal, Fernanda Abbati.

Representantes das duas entidades de classe, do MPSP e do TJSP durante a reunião na sede da Apamagis

Projetos de Lei Complementar (PLCs) 27 
e 28/2016, que reajustam os subsídios 
dos ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e do Procurador-Geral da 
República (PGR). Também estavam pre-
sentes o secretário do CSMP, Tiago Cin-
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Um dos assuntos abordados na 
reunião do CSMP do dia 06/09 foi a 
fragmentação de execuções no pro-
cesso digital. O conselheiro Marcio 
Sérgio Christino, que é, também, o 1º 
vice-presidente da Associação Paulis-
ta do Ministério Público (APMP), rela-
tou dificuldade encontrada por colegas 
da Promotoria de Execuções e solicitou 
avaliação por parte da área competen-
te, para eventual modificação. O pro-
curador-geral de Justiça e presidente 
do CSMP, Gianpaolo Poggio Smanio, 
atendeu a solicitação e se prontificou 
a encaminhá-la para o comitê que ana-
lisa demandas desse tipo. Ainda nesta 
reunião, foram definidos os represen-

CSMP elogia atuação da APMP e da PGJ e 
do conselheiro Marcio Christino em Brasília
Colegiado abordou desdobramentos dos PLCs 27 e 28/2016 e da PEC 62/2015 no Congresso Nacional

Os membros do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP) 
fizeram, em reunião realizada 

no dia 20/09, elogio unânime, com res-
salva de que constasse em Ata, para a 
APMP e a Procuradoria-Geral de Justiça 
(PGJ), e particularmente ao conselhei-
ro Marcio Sérgio Christino (que é, tam-
bém, 1º vice-presidente da Associação), 
pela atuação em Brasília em benefício 
da classe e da instituição. Na ocasião, 
foram abordados no colegiado os des-
dobramentos dos Projetos de Lei Com-
plementar (PLC) 27 e 28/2016, que re-
ajustam, respectivamente, os subsídios 
dos ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e do Procurador-Geral da 
República (PGR), com reflexos para o 
Ministério Público (leia sobre o assunto 
nas páginas 8 e 9 desta edição) e da Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 
62/2015, que pretende vedar a vincu-
lação remuneratória automática entre 
subsídios de agentes públicos.

Na reunião do CSMP, o conselhei-
ro Luiz Antonio Nusdeo foi o primeiro 
a se manifestar: “Gostaria de registrar 
meu elogio, principalmente ao procura-
dor-geral de Justiça [Gianpaolo Poggio 
Smanio] e ao Marcio Sergio Christino, 

que têm nos representado de maneira 
tão eficiente, tão ágil, nesta fase tão di-
fícil para os interesses da Instituição”. O 
corregedor-geral de Justiça, Paulo Afon-
so Garrido de Paula, acrescentou: “Esta 
atuação conjunta da diretoria da APMP 
com a Procuradoria-Geral de Justiça é 
um grande ganho para a Instituição. De-
monstra que é possível deixar de lado as 
divergências políticas e ideológicas e se 
unir por um objetivo único. Como pro-
curador de Justiça, fico absolutamente 
tranquilo, pois sei que estas questões 
estão sendo verificadas da melhor for-
ma possível”. Os demais conselheiros do 
CSMP aderiram aos elogios.

Após explicar como decorria o trâ-
mite do PLC 27/2016 e da PEC 62/2015 
naquele momento, o conselheiro Marcio 
Christino afirmou: ”Este é mais um en-
frentamento que teremos que ter. Con-
tinuaremos acompanhando e lutando 
pelas prerrogativas de nossos associa-
dos”. O PGJ Gianpaolo Smanio, que pre-
side o CSMP, completou: “Vamos seguir 
trabalhando conjuntamente, com estra-
tégia pré-definida com a Associação”. A 
diretoria APMP tem marcado presença 
e atuado permanentemente, em Brasí-
lia, para que o desfecho das duas pro-

postas seja o mais favorável possível ao 
Ministério Público do Estado de São Pau-
lo (MPSP) e aos seus membros. Além do 
1º vice-presidente, Marcio Christino, es-
tiveram em Brasília recentemente, em 
diversas ocasiões, o presidente Felipe 
Locke Cavalcanti, o 2º vice-presidente, 
Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretá-
rio, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 2º 
secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, o 
1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e a dire-
tora do Departamento de Aposentados, 
Cyrdêmia da Gama Botto.

NOVA COMISSÃO -  Por unanimi-
dade de votos, na reunião realizada no 
dia 20/09, os conselheiros do CSMP ins-
tituíram uma nova comissão para estu-
dar os pedidos de afastamentos tempo-
rários dos membros do MPSP para reali-
zar estudos e frequentar cursos. A ideia 
é formular uma política única entre os 
membros do Conselho para todos os ca-
sos. Ficou decidido também na ocasião 
que, até a conclusão desse trabalho, os 
pedidos para afastamentos estarão sus-
pensos. Fazem parte dessa nova comis-
são do CSMP a vice-corregedora-geral, 
Tereza Cristina Maldonado Katurchi Ex-
ner, e os conselheiros Paulo Puerta dos 
Santos e Vidal Serrano Junior.

Fragmentação no processo digital é objeto de preocupação
tantes do colegiado em três novos Gru-
pos de Trabalho do Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP).

“Trago um pleito de colegas das Pro-
motoria das Execuções”, afirmou, durante 
suas comunicações, Marcio Sérgio Christi-
no. “Eles estão com dificuldades relaciona-
das ao processo digital. Com uma peculia-
ridade: parece que o processo digital está 
fragmentando as execuções. Parece que 
cada pedido está sendo apreciado por um 
promotor diferente, o que gera um confli-
to dentro do próprio processo de execu-
ção. E aparentemente o sistema não acusa 
que existam outros recursos em andamen-
to, pois ele foi projetado para processos li-
neares, e não para processos com outras 

incidências”, acrescentou o conselheiro.
O procurador-geral Gianpaolo 

Smanio agradeceu e comentou: “Nós 
vamos encaminhar para o setor [res-
ponsável]. Nós temos um comitê, hoje, 
de promotores das mais variadas áre-
as e eu até vou fazer chegar a esse co-
mitê [essa solicitação], para que pos-
sa ouvir os colegas da execução, para 
chamá-los a participar das reuniões. 
Se não me falha a memória, nós já te-
mos colegas da execução fazendo par-
te desse comitê. De toda maneira, va-
mos procurar aperfeiçoar a Promoto-
ria de Execuções da capital. São várias 
as questões que nós temos tratado em 
relação ao processo digital”.
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Com três abstenções de votos, Órgão 
 Especial nomenclatura dez novos cargos

Medida atende Lei que entrou em vigor e que elevou 38 Unidades Judiciárias de Intermediária

Devido à nova Lei Complemen-
tar que entrou em vigor no dia 
17/09 e que alterou a denomi-

nação e a entrância de 38 Unidades Ju-
diciárias do Estado de São Paulo, o Ór-
gão Especial do Colégio de Procuradores 
nomenclaturou, durante reunião reali-
zada em 14/09, dez novos cargos, com 
aprovação da maioria do colegiado. O 
procurador-geral de Justiça, Gianpao-
lo Poggio Smanio, que preside o cole-
giado, elencou na ocasião diversos mo-
tivos para que a medida emergencial 
de nomenclaturação de novos cargos 
fosse tomada. 

“Tínhamos 21 Comarcas em si-
tuação semelhante e fizemos uma re-
dução, junto com a Corregedoria, para 
que viessem para cá as estritamente 
necessárias. São situações de criação 
de Varas, aumento de volume. É impor-
tante que seja feito agora, para poder-
mos, inclusive, utilizar o banco de car-
gos da forma mais adequada”, resumiu, 
na reunião do Órgão Especial, o PGJ.

“As Comarcas onde se consta-
tou que os próprios colegas podem 
realizar o trabalho ficaram fora do pe-
dido. Já aquelas Comarcas contempla-
das com mais um cargo foram: Cara-
guatatuba, Jales, Jaboticabal, Tatuí, 
Francisco Morato, Sertãozinho, Santa 
Bárbara do Oeste, Pindamonhangaba, 
Embú das Artes e Ferraz de Vasconce-
los. Fizemos o possível para encontrar 
uma solução adequada”, acrescentou 
Gianpaolo Smanio.

Por sua vez, o corregedor-geral 
de Justiça do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MPSP), Paulo Afonso 
Garrido de Paula, que também partici-
pou da elaboração da lista de nomen-
claturação de cargos, observou que seu 
parecer positivo não representa uma 
mudança de critério ou falta de coerên-
cia por parte da Corregedoria. “Conti-
nuamos tendo critérios rígidos para a 
criação de novos cargos. Mas se esses 
cargos não fossem criados agora, terí-
amos de cria-los por meio de um proje-

to de lei e aí sim teríamos um aumento 
do quadro do Ministério Público. Isso 
vai evitar a criação de cargos por Lei”, 
afirmou o corregedor.

Abstiveram-se da votação no 
Órgão Especial, por não concordarem 
com a criação de todos os cargos, os 
conselheiros Antonio Augusto Mello 
de Camargo Ferraz, Martha de Toledo 
Machado e o secretário do colegiado, 
Walter Paulo Sabella (ex-presidente da 
APMP). “Não seria coerente de minha 
parte aderir a um modelo que a meu 
ver está exaurido e contra o qual me 
insurgi”, disse o secretário, ressaltan-
do, no entanto, sua ressalva ao caso 
isolado da Comarca de Francisco Mo-
rato, “cuja situação é calamitosa, com 
um promotor de Justiça para cada 51 
mil habitantes”, segundo sua avaliação.

GRUPOS DE TRABALHO - Na mes-
ma reunião de 17/09, o Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores indicou re-
presentantes para os três novos Gru-
pos de Trabalho criados neste ano pela 

Procuradoria-Geral de Justiça: os con-
selheiros Maria da Glória Villaça Borin 
Gavião de Almeida (uma das diretoras 
do Departamento de Previdência da 
APMP), Rodrigo Canellas Dias (um dos 
diretores do Departamento de Rela-
ções Públicas da entidade de classe) e 
Martha de Toledo Machado passaram 
a compor o grupo que fará estudos e 
propostas para a racionalização da in-
tervenção do Ministério Público em 
primeira instância.

Já o conselheiro Pedro de Jesus 
Juliotti irá compor o grupo que fará 
estudos e propostas visando eventual 
reestruturação da carreira na Institui-
ção. E ficou decidido, por fim, que os 
conselheiros Paulo Sérgio de Oliveira 
e Costa (que é, também, o subprocu-
rador-geral de Justiça de Planejamen-
to Institucional) e Mário Luiz Sarrubbo 
(que é o subprocurador-geral de Jus-
tiça) vão integrar o grupo que fará es-
tudos e propostas para eventual uni-
ficação das eleições internas no MPSP.
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Durante reunião do colegiado foram indicados também os representantes para novos grupos de trabalho
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MPF não participará mais de audiências de custódia em São Paulo
Decisão foi tomada depois que PGJ e Corregedoria paulistas fizeram representações no CNMP por ‘invasão à esfera de atribuição’

No dia 26/09, a Procuradoria Fe-
deral dos Direitos Humanos in-
formou ao Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP) que não 
mais participará de audiências de cus-
tódia afetas ao Ministério Público de 
São Paulo (MPSP). O posicionamento 
foi expresso em audiência pública re-
alizada naquela data em Brasília, em 
virtude de representações de auto-
ria da Procuradoria-Geral de Justiça 
(PGJ) e da Corregedoria-Geral do MP 
paulistas no CNMP, no dia 12/09, con-
tra a intromissão de procuradores da 
República do Ministério Público Fe-
deral (MPF) em atribuições do MPSP. 

A Procuradoria Federal dos Di-
reitos Humanos reconheceu ainda que, 
nos termos da Lei, não possui atua-
ção judicial e tampouco se sobrepõe 
a outro órgão do Ministério Público. 
Em relação ao procedimento instaura-
do pela Procuradoria dos Direitos Hu-
manos para apurar as manifestações 
em São Paulo, não houve acordo. O 
procurador-geral de Justiça, Gianpa-
olo Poggio Smanio, reiterou que esse 
papel cumpre única e exclusivamen-
te ao MPSP, que vem se desincumbin-
do de suas tarefas constitucionais. O 

conselheiro do CNMP 
Antônio Pereira Duar-
te, relator das repre-
sentações, ficou in-
cumbido de decidir se 
concede a liminar pe-
dida pelo MPSP para 
suspender a tramita-
ção do procedimento.

A iniciativa de 
representar o MPF no 
CNMP foi comunica-
da pelo PGJ Gianpao-
lo Smanio e pelo cor-
regedor-geral Paulo 
Afonso Garrido de 
Paula em reunião do 
Conselho Superior 
do Ministério Públi-
co (CSMP) realizada 
em 13/09. Na oca-
sião, o conselheiro 
Vidal Serrano Nunes 
Júnior propôs Moção 
de Apoio do colegiado 
à providência tomada, 
que foi aprovada por 
unanimidade e encaminhada para ser 
anexada às representações. Naquela 
mesma data, a diretoria da APMP pa-

rabenizou a PGJ e a Corregedoria do 
MPSP pela atitude conjunta e ofere-
ceu auxílio para, se fosse o caso, in-

O corregedor-geral Paulo Afonso Garrido de Paula (5º a partir da esquerda) e o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio (6º) 
 comunicaram as  representações feitas no CNMP, alertando para a necessidade de resguardar a atribuição legal e constitucional do MP paulista

APMP, PGJ e Conamp divulgam notas e promotor publica artigo
Tanto a APMP quanto a PGJ e 

a Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp) emi-
tiram notas institucionais de apoio ao 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP) e aos promotores paulis-
tas por ocasião o monitoramento fei-
to por procuradores da República em 
audiências de custódia realizadas em 
São Paulo. Além disso, o promotor de 
Justiça Aluisio Antonio Maciel Neto, um 
dos diretores de Publicações da APMP, 
também publicou um artigo sobre o as-
sunto no blog do repórter Fausto Ma-
cedo, do jornal O Estado de S.Paulo.

Dizia a Nota da APMP, divulga-

da no dia 08/09: “O trabalho do Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo nunca 
foi omisso, ao contrário, é uma Instituição 
ativa, protagonista e incisiva em todas as 
ocorrências, dentro da sua competência 
constitucional e de suas atribuições legais. 
Da mesma forma, os Promotores de Justi-
ça que atuam nas audiências de custódia 
trabalham sempre de forma aguerrida e 
profissional, sem qualquer conotação po-
lítica, sendo cotidiana a interposição de 
recursos e mandados de segurança”. Já a 
Nota da Conamp, emitida em 13/09, frisa-
va: “Manifestamos APOIO aos promotores 
e procuradores de Justiça de São Paulo, à 
APMP e ao MPSP, que sempre se mostra-

ram protagonistas e atuantes na defesa 
do Estado Democrático de Direito, dos 
direitos humanos e da sociedade civil, 
exercendo suas atribuições dentro dos 
limites constitucionais e legais”.

SEMINÁRIO - As audiências de 
custódia foram o tema da terceira edi-
ção do Seminário Integração e Desafios, 
realizado pela APMP em conjunto com 
Centro de Apoio Operacional Criminal 
CAOCrim (Núcleo de Execuções Crimi-
nais), no auditório do Conselho Supe-
rior do Ministério Público (CSMP), em 
28/09, que rueniu mais de 50 pessoas, 
além de centenas que acompanharam 
transmissão online (leia na página 13).
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MPF não participará mais de audiências de custódia em São Paulo
Decisão foi tomada depois que PGJ e Corregedoria paulistas fizeram representações no CNMP por ‘invasão à esfera de atribuição’

gressar no feito como amicus curiae.
“A Procuradoria-Geral da Repú-

blica [PGR] e a Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão entenderam 
por bem fazer monitoramento das for-
ças policiais no Estado de São Paulo, 
bem como das audiências de custó-
dia”, afirmou, no CSMP, o PGJ Gianpa-
olo Smanio. “No nosso entendimento, 
partilhado pela Corregedoria, essas 
condutas caracterizam uma invasão à 
nossa esfera de atribuição, de forma 
que a PGJ e a Corregedoria ingressa-

ram no Conselho Na-
cional do Ministério 
Público [CNMP] com 
pedidos de providên-
cias para resguardar a 
nossa atribuição cons-
titucional e legal. En-
tramos em conjunto, 
pedindo providências 
para o Conselho Na-
cional e também para 
a Corregedoria Nacio-
nal do Ministério Pú-
blico, porque enten-
demos que a condu-
ta dos colegas fede-
rais invade a nossa es-
fera de atribuição”, 
acrescentou o PGJ.

E prosseguiu: 
“Os promotores de 
São Paulo têm sido 
designados, têm atu-
ado, a Procuradoria-
Geral de Justiça tem 
atuado, não há ne-
nhuma omissão e 

nada que justifique a atuação de ou-
tro ramo do Ministério Público dentro 
da nossa esfera de atribuições. Essa 
foi uma medida que nós resolvemos 
tomar juntos porque entendemos que 
é uma medida institucional, de pre-
servação da atribuição da Instituição 
e das prerrogativas dos membros da 
nossa Instituição. Não se trata de ques-
tão política, não se trata de opção por 
qualquer lado ou por qualquer atu-
ação expressiva, até porque os pro-
motores designados vão realizar sua 

O corregedor-geral Paulo Afonso Garrido de Paula (5º a partir da esquerda) e o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio (6º) 
 comunicaram as  representações feitas no CNMP, alertando para a necessidade de resguardar a atribuição legal e constitucional do MP paulista

atribuição dentro da independência 
funcional aqui no Estado. Essa é uma 
questão institucional de preservação 
das nossas prerrogativas e das garan-
tias de atuação constitucional”. O PGJ 
comentou ainda sobre outras provi-
dências tomadas, como a criação, no 
MPSP, de um grupo de trabalho para 
discutir a adoção de protocolos a serem 
implementados durante os protestos.

Por sua vez, o corregedor-geral 
Paulo Afonso Garrido de Paula ressal-
tou: “Um aspecto que eu julgo inte-
ressante é que eu tenho alguns pro-
cedimentos relacionados à atuação de 
promotores de Justiça que não têm 
atribuições e invadem atribuições de 
outro, de forma deliberada ou não. 
E é infração disciplinar. Então, como 
é que os procuradores de Justiça [do 
MPF] vêm como ‘observadores’, em 
audiências de custódia, fiscalizar a ati-
vidade de promotores de Justiça [de 
São Paulo]? Não há nenhum pedido de 
federalização dessa questão, isso tem 
que ser submetido a juízo - e vai pos-
sibilitar o contraditório, aí nós pode-
mos eventualmente discutir. É por isso 
que nós fizemos duas representações, 
uma delas para apurar [possível] falta 
disciplinar dos procuradores da Repú-
blica. Porque, se não pegarmos por aí 
também, não vai haver nenhuma limi-
tação a esse ativismo, esse voluntaris-
mo, de invadir as nossas atribuições”.

Em suas comunicações, to-
dos os conselheiros do CSMP elogia-
ram e parabenizaram as represen-
tações feitas pelo PGJ e pela Corre-
gedoria-Geral do MPSP no CNMP.

Órgão Especial e Conepi aprovam Moções de Apoio às representações
No dia 14/09, o Órgão Especial 

do Colégio de Procuradores aprovou 
Moção de Apoio às representações 
feitas no dia 12/09 pela Procurado-
ria-Geral de Justiça e pela Corregedo-
ria-Geral do MPSP ao Ministério Pú-

blico Federal (MPF) no Conselho Na-
cional do Ministério Público (CNMP).

Outra Moção de Apoio com o 
mesmo objetivo foi aprovada no dia 
23/09 pelo Conselho de Estudos e Po-
líticas Institucionais (Conepi), por ini-

ciativa do conselheiro Tomás Busnardo 
Ramadan. O colegiado também apro-
vou uma Moção de Aplauso à PGJ e à 
Corregedoria pelas representações que 
fizeram, por sugestão do conselheiro 
Fernando Henrique de Moraes Araújo.
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COMUNICADO ELEIÇÕES APMP – BIÊNIO 2017/2018

Conforme publicado na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) do dia 02/09/2016, 
por meio do Aviso nº 386/2016 da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), comunicamos que 
após o encerramento do prazo para inscrição dos candidatos que concorrerão em  dezembro 
próximo à diretoria da Associação Paulista do Ministério Público (APMP) para o biênio 
2017/2018, uma chapa foi inscrita para o  pleito e deferida pela atual diretoria da APMP.

A chapa é denominada “MP + Forte” e composta, conforme exigência estatutária 
(previstos nos artigos 26 e 43 do Estatuto Social da APMP), pelos seguintes cargos:

José Oswaldo Molineiro – Presidente
Marcio Sergio Christino – 1º Vice-Presidente
Gabriel Bittencourt Perez – 2º Vice-Presidente
Paulo Penteado Teixeira Júnior – 1º Secretário
Tiago de Toledo Rodrigues – 2º Secretário
Renato Kim Barbosa – 1º Tesoureiro
Valéria Maiolini – 2ª Tesoureira
Cyrdemia da Gama Botto – Diretora de Aposentados
Fabiola Moran Faloppa – Diretora de Patrimônio
Paula Castanheira Lamenza – Diretora de Relações Públicas
Salmo Mohmari dos Santos Júnior – Diretor de Prerrogativas
Pedro Eduardo de Camargo Elias – Titular do Conselho Fiscal
Antonio Bandeira Neto – Titular do Conselho Fiscal
Enilson David Komono – Titular do Conselho Fiscal
Paulo Juricic – Suplente do Conselho Fiscal
Fabiana Dal Mas Rocha Paes – Suplente do Conselho Fiscal
Daniel Leme de Arruda – Suplente do Conselho Fiscal

Diretoria da Associação Paulista do Ministério Público
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Palestrante do Seminário Jurídico  assume 
cargo de corregedor da Justiça  Eleitoral
Herman Benjamin, que foi membro do MPSP, tem a missão de coordenar a fiscalização das eleições

O ministro Antonio Herman de Vas-
concellos e Benjamin, um dos 
palestrantes no XLIII Seminário 

Jurídico dos Grupos de Estudos realizado 
pela APMP no Guarujá (SP), em dezem-
bro de 2015, assumiu no dia 30/08, em 
sessão solene realizada no Plenário do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cargo 
de corregedor-geral da Justiça Eleitoral. 

O tema de sua exposição no evento da 
entidade de classe paulista foi “A atua-
ção do Ministério Público nos Tribunais 
Superiores”, quando reafirmou a impor-
tância da participação dos Ministérios 
Públicos estaduais nas cortes superiores.

“O STJ [Superior Tribunal de Jus-
tiça] já pacificou o entendimento de que 
os MPs estaduais possuem plena legi-

timidade para atuar naquela sede, nos 
processos onde for autor”, afirmou, 
naquela ocasião. Agora, no novo car-
go, terá a missão de coordenar a fisca-
lização das eleições municipais de ou-
tubro deste ano. Como ministro efeti-
vo, Herman Benjamin substitui no co-
mando da Corregedoria a ministra Ma-
ria Thereza de Assis Moura, que encer-
rou seu biênio no TSE. Benjamin tomou 
posse como ministro efetivo do TSE 
em 27/10/2015 (havia sido empossa-
do ministro substituto em 16/06.2014). 
É ministro do STJ desde 06/09/2006.

Nascido em Catolé do Rocha (PB), 
o ministro Herman Benjamin formou-se 
em Direito pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Finalizou mestra-
do pela University of Illinois College of 
Law, nos Estados Unidos, em 1987. In-
gressou no Ministério Público do Esta-
do de São Paulo (MPSP), sendo colega 
de concurso, entre outros, da diretora 
do Departamento de Aposentados da 
APMP, Cyrdêmia da Gama Botto, e de um 
dos assessores especiais da Presidência 
da Associação, José Oswaldo Molineiro. 
Foi promotor e procurador de Justiça, 
integrou o Conselho Superior do Minis-
tério Público (CSMP) e foi coordenador 
do Centro de Apoio Operacional do Meio 
Ambiente. Ainda é associado à APMP.
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O ministro do TSE apresentando sua palestra durante o Seminário Jurídico realizado pela APMP no Guarujá

Expositores do evento ocupam cargos no governo federal
Além do ministro Antonio 

Herman de Vasconcellos e Benjamin, 
que assumiu agora o cargo de corre-
gedor-geral da Justiça Eleitoral, ou-
tros palestrantes do XLIII Seminá-
rio Jurídico dos Grupos de Estudos 
realizado pela APMP em dezembro 
de 2015 ocupam, atualmente, car-
gos relevantes no governo federal.

Alexandre de Moraes, que na 
época do evento era o secretário da 
Segurança Pública do Estado de São 
Paulo, foi nomeado em maio deste ano 

ministro da Justiça. No Seminário Jurí-
dico, o tema de sua exposição foi “Mi-
nistério Público e Segurança Pública”.

Outro expositor daquele Seminá-
rio, o economista Eduardo Guardia, foi 
anunciado em junho deste ano como se-
cretário executivo do Ministério da Fa-
zenda. No evento da APMP, em dezembro 
do ano passado, falou sobre “Perspectiva 
econômica atual”. Já o promotor de Justiça 
José Carlos Guillem Blat, um dos diretores 
do Departamento de Relações Públicas da 
APMP, que no Seminário Jurídico apresen-

tou a palestra “Produção de provas na 
esfera criminal e na improbidade admi-
nistrativa”, foi convidado em julho des-
te ano, junto com os promotores Cássio 
Roberto Conserino (um dos diretores do 
Departamento de Prerrogativas Funcio-
nais da APMP) e Fernando Henrique Araú-
jo, a colaborar com a Comissão Especial 
Anticorrupção no Congresso Nacional.

No fim deste ano, a APMP re-
alizará o XLIV Seminário Jurídico dos 
Grupos de Estudos novamente no 
Guarujá (SP), entre os dias 07 e 11/12.
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No dia 12/09, a Promotoria de 
Justiça de São José dos Campos reali-
zou Audiência de Justiça Terapêutica, 
no Fórum local, iniciativa que faz par-
te do Projeto Comarca Terapêutica. 
Como resultado, 79,16% dos usuários 
de drogas que praticaram delitos de 
menor potencial optaram por ingres-
sar em um programa de tratamento e, 
com isso, deixaram de responder a um 
processo criminal.

Justiça Terapêutica tem ampla adesão em São José dos Campos
A Comarca Terapêutica faz uma tria-

gem dos processos criminais instaurados 
em face de crimes de menor potencial, nos 
quais o investigado é dependente de álco-
ol ou drogas. Desta forma, o investigado é 
intimado a comparecer à audiência coleti-
va. Na dinâmica dos trabalhos, os partici-
pantes acompanham palestras motivacio-
nais e são orientados por equipes técnicas 
que encaminham os caminhos para o trata-
mento e encaminhamento dos envolvidos.

Na audiência de 12/09, dos 24 
réus presentes, 18 aceitaram o progra-
ma de tratamento, o que corresponde a 
79,16% de aceitação. De acordo com os 
promotores de Justiça daquela Comar-
ca, o projeto, coordenado pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo (MPSP) e 
pelo Judiciário já atendeu 2.016 familia-
res e usuários de drogas envolvidos em 
um processo judicial, com uma média de 
60,22% de aceitação de seu tratamento.

Corregedoria-Geral assina Diretriz  Conjunta 
com a Procuradoria Regional Eleitoral

Gabriel Bittencourt e Gabriel Inellas representaram a APMP em ato solene no edifício do MPSP

A Corregedoria-Geral do Ministério 
Público de São Paulo assinou no 
dia 28/09, em ato solene realiza-

do no edifício sede do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo (MPSP), dire-
triz conjunta com a Procuradoria Regio-
nal Eleitoral de São Paulo (PRE/SP) a fim 
de criar protocolos comuns às duas insti-
tuições relativos à atividade eleitoral de 
seus membros. Esta é a terceira diretriz 
que estabelece recomendações aos pro-
motores de Justiça Eleitoral editada neste 
ano. A intenção foi estreitar as relações 
do membro do MPSP com o juiz eleito-

ral, os funcionários e a comunidade da 
Zona Eleitoral em que atua, através da 
recomendação de que o promotor com-
pareça ao menos uma vez por semana 
em seu Cartório Eleitoral.

Compareceram ao ato solene o 
corregedor-geral do MPSP, Paulo Afon-
so Garrido de Paula, o procurador regio-
nal Eleitoral, Luiz Carlos dos Santos Gon-
çalves, o procurador-geral de Justiça, 
Gianpaolo Poggio Smanio, o ouvidor do 
MPSP, Roberto Fleury de Souza Bertag-
ni, presidente da Comissão Processante 
da Instituição, Gabriel Cesar Zaccaria de 

Inellas (que é, também, um dos direto-
res do Departamento de Segurança da 
APMP), e o 2º vice-presidente da APMP, 
Gabriel Bittencourt Perez.

Paulo Afonso Garrido de Paula, 
ressaltou a importância do trabalho elei-
toral para a garantia da democracia e 
lembrou que foi o expositor da tese do 
Ministério Defensor da Legalidade e do 
Regime Democrático em um congresso 
pré-Constituição de 1988, que foi incluí-
da na chamada Carta de Curitiba. “Quan-
do cheguei à Corregedoria, tomei conhe-
cimento de que a matéria eleitoral não 
constava de nossa pauta. Como uma Ins-
tituição que defende o regime demo-
crático pode deixar a questão eleitoral 
numa situação secundária? Defender o 
regime democrático é defender a pró-
pria Instituição”. 

Por sua vez, o procurador eleito-
ral Luiz Carlos dos Santos Gonçalves des-
tacou: “A atuação eleitoral é, antes de 
tudo, profilática quando bem feita. Cri-
mes e atos de improbidade são cortados 
pela raiz. Quando o Ministério Público 
estadual atua conjuntamente conosco, 
não há mais espaço para nenhuma ação 
isolada. O caminho é esse”. Para o PGJ 
Gianpaolo Poggio Smanio, a assinatura da 
diretriz conjunta é motivo de orgulho: “O 
Ministério Público tem um dever a cum-
prir perante a sociedade e com este es-
pírito de colaboração, de integração nós 
vamos alcançar melhor os nossos obje-
tivos, que são nossos e da sociedade”.

Gabriel Bittencourt Perez, procurador-geral Gianpaolo Poggio Smanio, corregedor Paulo Afonso Garrido de 
Paula, procurador Luiz Carlos dos Santos, Gabriel Zacaria de Inellas e ouvidor Roberto de Souza Bertagni
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Biblioteca do Ministério Público inaugura
o ‘Espaço José Jesus Cazetta Júnior’

Felipe Locke Cavalcanti e Gabriel Bittencourt Perez representaram a diretoria da APMP no evento

O Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP), por meio de 
seu procurador-geral de Justi-

ça, Gianpaolo Poggio Smanio, inaugu-
rou no dia 28/09 o “Espaço José Jesus 
Cazetta Júnior”, localizado na Bibliote-
ca César Salgado, no térreo do edifício 
sede da Instituição, no Centro de São 
Paulo. O local abrigará obras que per-
tenceram ao homenageado, o procura-
dor de Justiça José Jesus Cazetta Júnior, 
falecido em 2015, que prestou relevan-
tes trabalhos para o MPSP por quase 30 
anos. A diretoria da APMP foi represen-
tada na inauguração por seu presiden-
te, Felipe Locke Cavalcanti, e pelo 2º vi-
ce-presidente, Gabriel Bittencourt Perez.

“José Jesus Cazetta Júnior era uma 
pessoa de um coração maravilhoso”, fri-
sou, na ocasião, Felipe Locke Cavalcanti 
– que anunciou, ainda, a publicação pela 
APMP da tese de doutorado do colega 
falecido. Já o PGJ Gianpaolo Poggio Sma-
nio complementou: “Estudar os seus li-
vros, suas obras, lembrar sua amizade”. 
Também presente, o irmão do homena-

geado, Ubiratan Cazetta, procurador da 
República, falou em nome de toda a fa-
mília: “Este acervo que tive a honra de 
poder organizar representa a ligação com 
todos os colegas do Ministério Público”.

Outros colegas também presta-
ram homenagens, como o ex-procura-

dor-geral de Justiça Luiz Antônio Guima-
rães Marrey, que integra o Órgão Espe-
cial do Colégio de Procuradores; o tam-
bém ex-PGJ e atual secretário do Estado 
da Justiça e Cidadania, Márcio Fernan-
do Elias Rosa, e o procurador de Justiça 
aposentado. Marco Vinicius Petreluzzi.

‘Era uma pessoa de um coração maravilhoso’, afirmou o presidente da APMP, sobre José Jesus Cazetta Júnior

Audiência de Custódia foi tema de Seminário do CAOCrim e da APMP
Com o tema “Au-

diências de Custódia”, o 
Centro de Apoio Opera-
cional Criminal CAOCrim 
(Núcleo de Execuções Cri-
minais) e a APMP realiza-
ram em 28/09 a terceira 
edição do Seminário Inte-
gração e Desafios, ocorri-
da no auditório do Conse-
lho Superior do Ministério 
Público (CSMP), no edi-
fício sede do Ministério 
Público de São Paulo (MPSP). O even-
to teve cerca de 50 pessoas presen-
tes e outras centenas acompanhando 
a transmissão online no site da APMP.

Participaram o procurador-ge-
ral de Justiça, Gianpaolo Poggio Sma-
nio, o subprocurador-geral de Justiça, 
Mário Luiz Sarrubbo, o coordenador 

do CAOCrim, Levy Emanuel Magno, o as-
sessor do CAOCrim, José Roberto Fuma-
ch Junior, o conselheiro do CSMP Marcio 
Sérgio Christino (que é, também, 1º vi-
ce-presidente da APMP), os procurado-
res de Justiça Augusto Eduardo de Souza 
Rossini, Pedro Henrique Dermecian e Ri-
cardo Prado Pires de Campos, os promo-

tores de Justiça Fabiana 
Sabaine e Goiaci Lean-
dro de Azevedo Junior 
(um dos diretores de Ju-
risprudência Criminal da 
APMP), que hoje inte-
gram o Grupo Especial 
que realiza as Audiências 
de Custódia no Fórum 
Criminal da Barra Fun-
da, os promotores Ricar-
do Prado Pires de Cam-
pos (suplente do Con-

selho de Administração da APMP na 
Região de Bauru), Sandra Reimberg e 
Valéria Diez Scarance Fernandes (co-
ordenadora do Núcleo de Gênero do 
MPSP), a cientista política Maria Te-
reza Sadek, o delegado da Polícia Ci-
vil Francisco Sannini Neto, o coronel 
da Polícia Militar Ernesto Puglia Neto.

Participantes do evento realizado no auditório do Conselho Supeirior do Ministério Público
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Presidente da APMP participa de  seminário 
sobre Licenciamento Ambiental na Esalq
Evento reuniu representantes das áreas acadêmica e jurídica, da sociedade civil organizada e jornalistas

O presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, participou, no dia 15/09, 
da mesa de abertura do Seminário 

Licenciamento Ambiental, realizado pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo 
(MPSP), por meio dos promotores integran-
tes do Grupo de Atuação Especial de Defe-
sa do Meio Ambiente (Gaema), Núcleo PCJ 
Piracicaba, da Escola Superior do Ministé-
rio Público (ESMP) e pela Escola Superior de 
Agronomia “Luiz De Queiroz” da Universi-
dade de São Paulo (Esalq/USP), no Anfite-

atro da Engenharia da Esalq, em Piracica-
ba. O evento prosseguiu até o dia seguinte.

Em sua apresentação, o presidente 
da APMP ressaltou a importância do deba-
te para a sociedade. “Se assistirmos de bra-
ços cruzados o futuro será sombrio. Não po-
demos ser atropelados pelos fatos e nosso 
dever é evitar isso. Entendo fundamental 
que, para nossa luta no Congresso, tenha-
mos subsídios técnicos para argumentar 
em âmbito federal, os quais serão discuti-
dos nesse seminário”, frisou. No primeiro 

dia do debate, os discursos foram voltados 
para a necessidade do aprofundamento do 
tema junto à população, sobretudo nas ques-
tões em torno das alterações legislativas. 

Além de Felipe Locke Cavalcanti, tam-
bém compuseram mesa no evento Antônio 
Carlos da Ponte, diretor da Escola Superior 
do Ministério Público de São Paulo (ESMP), 
Álvaro Luiz Valery Mirra, juiz do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e co-
ordenador adjunto de Direito Urbanístico e 
Ambiental da Escola Paulista da Magistra-
tura (EPM); Luis Enrique Sanchez, professor 
da Escola Politécnica da USP; Carlos Bocuhy, 
presidente do Instituto Brasileiro de Prote-
ção Ambiental (Proam); Saint-Clair Honora-
to Silva, procurador de Justiça do Paraná e 
representante dos Ministérios Públicos dos 
Estados no Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama); Paulina Chamorro, jornalis-
ta da rádio “Vozes do Planeta”; Tadeu Salga-
do Ivahy Badaró Júnior, promotor de Justiça 
do Núcleo Litoral Norte do Gaema; Tchenna 
Maso, do Movimento Nacional dos Atingi-
dos por Barragens (MAB); Evandro Mateus 
Moreto, vice-presidente da Associação Bra-
sileira de Avaliação de Impacto (Abai); Pau-
lo Affonso Leme Machado, professor do 
curso de Mestrado em Direito da Univer-
sidade Metodista de Piracicaba (Unimep) 
e parecista na área do direito ambiental.
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Felipe Locke Cavalcanti (2º a partir da esquerda) na mesa da solenidade de abertura do evento, na Esalq

Mesa do seminário realizado no edifício sede da Instituição 

Evento debate questões relativas ao meio ambiente no MPSP

O presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, participou da ce-
rimônia de abertura do seminário 
“Atropelamento de Fauna Selvagem 
e Rodovias Sustentáveis”, realizado 
pelo Centro de Apoio Operacional 
(CAO) de Meio Ambiente, Habita-

ção e Urbanismo e pelo Grupo 
Especial de Combate aos Cri-
mes Ambientais e de Parcela-
mento Irregular do Solo Urba-
no (Gecap), do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo 
(MPSP), em 23/09, no auditório 
“Luis Felippe França” do edifí-
cio sede da Instituição. O even-
to teve apoio da Associação.

O procurador-geral de 
Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, abriu 
o seminário e compôs a mesa do even-
to junto do presidente da APMP, das 
promotoras de Justiça Vania Tuglio e 
Eloisa Balizardo Gagliardi, do Gecap, 
do promotor de Justiça Luis Felipe 
Tegon C. Leite, coordenador do CAO 

Meio Ambiente, Habitação e Urba-
nismo, de Tiago Cintra Zarif, secre-
tário do Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP), de Roberto 
Fleury de Souza Bertagni, ouvidor do 
MPSP, e de Lidia Helena Ferreira da 
Costa Passos, procuradora de Justi-
ça e secretária de Integração da PGJ.

A programação foi dividida em 
dois painéis: o primeiro foi “A visão 
dos órgãos licenciadores e de pro-
teção à biodiversidade”, e o segun-
do, “A visão dos órgãos de regula-
ção e dos concessionários de rodo-
vias”. O evento também teve mesa 
redonda para debater o tema “Cons-
truindo um projeto de rodovias sus-
tentáveis para proteção à fauna”.
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ESMP realiza seminário ‘Universalidade e 
Espaços da Violência Contra a Mulher’

Evento realizado no auditório da Sede Social da APMP reúne cerca de 200 pessoas na Sede Social

No dia 02/09, o 1º Seminário Uni-
versalidade e Espaços de Violên-
cia Contra a Mulher reuniu cerca 

de 200 pessoas no Auditório “Francismar 
Lamenza” da Sede Social da APMP, no 
Largo São Francisco, Centro de São Pau-
lo. Organizado pela promotora de Justi-
ça Silvia Chakian de Toledo, uma das as-
sessoras do Centro de Estudos e Aperfei-
çoamento Funcional/Escola Superior do 
Ministério Público (Ceaf/ESMP), o even-
to teve apoio da entidade de classe e 
participação das promotoras de Justiça 
Maria Gabriela Prado Manssur, Fabiana 
Dal’Mas Rocha Paes, Fabíola Sucasas, di-
retoras do Departamento APMP Mulher.

Compareceram pesquisadoras, 
professoras, integrantes do Sistema de 
Justiça e da imprensa. O evento foi divi-
dido em dois painéis. O primeiro reuniu 
Djamila Ribeiro, filósofa e secretária-
adjunta da Secretária Municipal de Di-
reitos Humanos e Cidadania, que abor-
dou a questão da mulher negra; Marina 
Ganzarolli, fundadora da Rede Feminis-
ta de Juristas (DeFEMde), que falou so-
bre a mulher lésbica, bissexual, transe-
xual (LBT); Carmen Rosa Hilari, que dis-
correu sobre seu trabalho com mulheres 
imigrantes; Ana Lúcia Keunecke, coorde-
nadora da Associação Artemis e referên-
cia no combate à violência obstétrica; e a 
promotora de Justiça Eliana Vendramini, 
que falou sobre a mulheres traficadas e 
desaparecidas.

O segundo painel contou com a 
professora da Universidade de São Pau-
lo (USP), Heloísa Buarque, que examinou 
as circunstâncias que permeiam a violên-
cia praticada no ambiente universitário; 
a vice-corregedora do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP), Tereza 
Cristina Maldonado Katurchi Exner, que 
discorreu sobre possíveis casos de vio-
lência de gênero no sistema de Justiça; a 
professora da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Luciana Oliveira, que resumiu sua 
pesquisa sobre a presença da mulher na 
política; a jornalista Juliana de Faria, da 
Organização Não-Governamental (ONG) 
“Think Olga”, que falou sobre a violência 
que transforma as ruas e o transporte pú-
blico em espaços de medo para as mu-
lheres; e, por fim, a antropóloga Beatriz 

Accioly, que abordou a violência contra 
a mulher no ambiente virtual.

APMP MULHER - Criado em agos-
to de 2014, o Departamento APMP Mu-
lher tem como diretoras, além de Maria 

Gabriela Prado Manssur, Fabiana Dal’Mas 
Rocha Paes  e Fabíola Sucasas, as promoto-
ras de Justiça Celeste Leite dos Santos, Da-
niela Hashimoto,  e a procuradora de Jus-
tiça Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli.

EVENTO INTERNACIONAL - Entre os dias 12 e 15/09, o promotor de  Justiça 
Marcelo Batlouni Mendroni representou a APMP na 21ª Conferência Anu-
al da Internacional Association Of Prosecutors (IAP), evento realizado no 
Convention Centre de Dublin, na Irlanda. O tema principal do encontro 
foi a atuação conjunta do Ministério Público, das polícias e de outros ór-
gãos na investigação criminal. Em seu retorno ao país, o promotor, que 
pertence ao Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Car-
tel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos (Gedec), enca-
minhou relatório ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).

Participantes do seminário realizado em 02/09 no auditório ‘Francismar Lamenza’, no Largo São Francisco
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Promotor Eloy Ojea Gomes (2º a partir da esquerda) durante a premiação no Hotel Royal Tulip, em Brasília

Promotor de Justiça paulista Eloy Ojea 
 Gomes recebe prêmio inédito do CNMP

É a primeira vez que o MPSP recebe este prêmnio; trabalho foi selecionado entre 782 práticas inscritas

O promotor de Justiça paulista Eloy 
Ojea Gomes foi um dos 27 profis-
sionais de todo o país premiados 

neste ano pelo Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP). Seu trabalho foi 
selecionado por uma comissão julgado-
ra entre 782 práticas inscritas no Banco 
Nacional de Projetos. É a primeira vez na 
história que o Ministério Público de São 
Paulo (MPSP) recebe a honraria. A entrega 
dos prêmios aconteceu durante a abertura 
do 7º Congresso Brasileiro de Gestão do 
Ministério Público, no dia 21/09, no Hotel 
Royal Tulip, em Brasília (DF), e foi presti-
giada pelo subprocurador-geral de Justi-
ça Paulo Sergio de Oliveira e Costa, que 
na ocasião representou o procurador-ge-
ral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio.

O trabalho de Eloy Ojea, intitu-
lado “A novação como instrumento de 
conquistas sociais”, ficou com a 3ª colo-
cação na categoria “Unidade e Eficiência 
da Atuação Institucional e Operacional”. 
O objetivo do Prêmio CNMP é prestigiar 
os programas e os projetos do Ministério 
Público que mais se destacaram na con-
cretização do Planejamento Estratégico 

Nacional e no alinhamento com os obje-
tivos definidos.

O evento foi presidido pelo procu-
rador-geral da República (PGR), Rodrigo 
Janot Monteiro de Barros, e contou ainda 
com a presença de diversos conselheiros 
do órgão e promotores e procuradores de 
Justiça dos Ministérios Públicos de vários 
Estados. Também marcaram presença os 
promotores de Justiça paulistas Aline Jur-

GALERIA - A diretoria da APMP foi representada pelo 
seu diretor de Benefícios do Fundo de Emergência, Ed-
son Alves da Costa, na solenidade de inauguração do 
acervo histórico sala “Doutor Javert de Andrade”, em 
30/08, na sede do Conselho Penitenciário, no Cen-
tro de São Paulo. A advogada e conselheira seccional 
paulista da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
de São Paulo (OAB/SP), Gilda Figueiredo Ferraz de An-
drade, filha do homenageado, representou a família. 

HOMENAGENS - O promotor de Justiça Rogério Zagallo 
foi agraciado, em 14/09, durante cerimônia cívico-mi-
litar realizada no Mausoléu do Soldado Constituciona-
listas de 1932, com a medalha Marechal Castello Bran-
co. No dia seguinte, o promotor Roberto Livianu, que 
preside o Instituto Não Aceito Corrupção, foi homena-
geado com o troféu Prêmio Sabiá-Laranjeira, durante 
o encontro “Plataforma Liderança Sustentável 2016 – 
Ética & Diversidade”, no Teatro Promon, em São Paulo.

ca Zavaglia Vicente Alves, Eduardo Valé-
rio, Fábio Bechara (secretário-executivo 
da Procuradoria-Geral de Justiça), Levy 
Emanuel Magno (coordenador do Cen-
tro de Apoio Operacional Criminal/CAO-
crim), Luciana Frugiuele, Marcelo Dane-
luzzi, Marcelo Pedroso Goulart, Michel 
Betenjane Romano, Paulo de Palma, Sér-
gio de Passos Simas e Valéria Diez Sca-
rance Fernandes.
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Presidente da APMP é homenageado com 
a Medalha Anchieta na Câmara Municipal

Honraria, a maior da capital paulista, foi concedida junto com o Diploma de Gratidão da Cidade

A Câmara Municipal de São Paulo 
(CMSP) condecorou com a Medalha 
Anchieta e o Diploma de Gratidão da 

Cidade, no dia 14/09, o procurador de Justi-
ça e presidente da APMP, Felipe Locke Caval-
canti. A indicação ocorreu por sua trajetória 
de quase 30 anos de dedicação à vida públi-
ca. A sessão solene, que teve como propo-
nentes os vereadores Nelo Rodolfo (PMDB) 
e Patrícia Bezerra (PSDB), foi realizada no Sa-
lão Nobre da casa legislativa, com a presen-
ça de dezenas de autoridades, dirigentes da 
APMP, membros do Ministério Público e da 
Magistratura e familiares do homenageado.

Além dos dois vereadores e do pre-
sidente da APMP, a mesa da solenidade 
foi composta pelo presidente do Tribunal 
de Justiça Militar (TJM), Silvio Hiroshi Oya-
ma, e pelo procurador-geral do Ministé-
rio Público de Contas do Estado de São 
Paulo (MPC-SP), Rafael Neubern Demar-
chi Costa. Também prestigiou a sessão so-
lene na Câmara Municipal o deputado es-
tadual Carlos Bezerra Junior (PSDB). Todos 
discursaram elogiando o homenageado.

O presidente da APMP agrade-
ceu as palavras ditas e a presença de to-
dos, as autoridades, os membros do Mi-
nistério Público e da Magistratura, os di-
rigentes da APMP, os amigos e os familia-
res - seus pais, Mary Ann e José Francisco, 
sua irmã Paula e o genro Ângelo, seus fi-
lhos Beatriz e André e sua esposa, Renata.

Representando a APMP, compare-
ceram o 2º vice-presidente, Gabriel Bitten-
court Perez; um dos assessores especiais 
da Presidência, João Benedicto de Azevedo 
Marques (ex-secretário do Estado da Admi-
nistração Penitenciária); a diretora do De-
partamento de Aposentados, Cyrdêmia da 
Gama Botto, e três de seus colaboradores, 
Irineu Teixeira de Alcântara, José Benedi-
to Tarifa e Orestes Blasi Junior; uma das di-
retoras do Departamento Cultural, Beatriz 
Helena Ramos do Amaral; um dos diretores 
de Benefícios do Fundo de Emergência, Ed-
son Alves da Costa; um dos diretores do De-
partamento de Apoio à 2ª Instância, Paulo 
Juricic; e o representante do Conselho de 
Administração das Regiões em São João da 
Boa Vista, Sérgio Carlos Garutti. No jantar 
oferecido após a sessão solene, organizado 
pelo Departamento de Eventos da APMP 
(que tem como diretora Paula Castanhei-

ra Lamenza), compareceram o 1º vice-pre-
sidente da entidade de classe, Marcio Sér-
gio Christino (que integra, também, o Con-
selho Superior do Ministério Público), e o 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior.

Na solenidade realizada na Câ-
mara Municipal estavam presentes ain-

da, entre outros, o procurador de Justi-
ça aposentado José Carlos dos Santos Ca-
riani, o presidente do Instituto Não Acei-
to Corrupção, Roberto Livianu, e dois re-
presentantes do Conselho de Segurança 
(Conseg) do município de São Paulo, Fran-
cisco Gomes Machado e Susan Person.

Deputado Carlos Bezerra Junior, vereadora Patrícia Bezerra, Felipe Locke Cavalcanti e vereador Nelo Rodolfo

EVENTO NO MPSP - O procurador-geral  de Justiça do Estado de São Pau-
lo, Gianpaolo Poggio Smanio, e o chefe da Assessoria Policial Militar da 
Procuradoria-Geral de Justiça, o capitão da Polícia Militar (PM) Pedro Luis 
de Souza Lopes, conduziram a cerimônia em comemoração ao 22º ani-
versário da Assessoria Policial Militar da Procuradoria-Geral de Justiça 
(PGJ), no dia 23/09. Na ocasião, também foi descerrado o retrato do te-
nente-coronel Robinson Cabral de Oliveira, que comandou a Assessoria 
Policial Militar até dezembro de 2015. O evento, que contou com a pre-
sença do presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, reuniu autorida-
des dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, procuradores e pro-
motores de Justiça, servidores, oficiais policiais militares e seus familiares.
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Pedro Elias, Tiago Zarif, Carlos Melluso Junior, Mágino Barbosa, PGJ Gianpaolo Smanio e Dimas Ramalho 

Secretário da Segurança Pública palestra 
no Grupo de Estudos em Araraquara

Evento contou com as presenças do PGJ Gianpaolo Smanio e do presidente do TCE, Dimas Ramalho

A reunião do Grupo de Estudos 
“Magalhães Noronha”, das regiões de 
Araraquara e São Carlos, recebeu rea-
lizada no dia 24/09 contou com expo-
sição do secretário do Estado da Segu-
rança Público, o procurador de Justiça 
licenciado Mágino Alves Barbosa Filho, 
que palestrou sobre a importância das 
parcerias entre as instituições policia 
e Ministério Público. Participaram do 
evento, além de dezenas de promoto-
res e procuradores, representantes da 
polícia e advogados,  o procurador-ge-
ral de Justiça, Gianpaolo Poggio Sma-
nio, o presidente do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE), Dimas Ramalho, 
o secretário do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP), Tiago Cintra 
Zarif, o também conselheiro do CSMP 
Luiz Antônio de Oliveira Nusdeo, o ex-
presidente da APMP José Carlos Cosen-
zo, o coordenador do Grupo de Estu-
dos “Magalhães Noronha”, Carlos Al-
berto Melluso Junior, e o coordena-
dor geral dos Grupos de Estudos, Pe-
dro Eduardo de Camargo Elias - que 

é, também, membro do Conselho Fis-
cal da APMP e do Conselho de Estu-
dos e Políticas Institucionais (Conepi).

O secretário Mágino Alves Bar-
bosa Filho ressaltou: “A realização des-
ses trabalhos conjuntos entre as polícias 
e o Ministério Público é um desafio e 
tem surtido bons resultados”. Dados da 

CAMPINAS - Em reunião do Grupo de Estudos “Cam-
pos Salles”, no auditório da sede do Ministério Públi-
co de Campinas (SP), os promotores de Justiça Arthur 
Pinto de Lemos Júnior e Silvio Antônio Marques (foto) 
falaram sobre “Atuação articulada do Ministério Pú-
blico em casos de desvio de recursos públicos”. Com-
pareceram, entre outros, o assessor especial da Presi-
dência da APMP e membro do Órgão Especial do Co-
légio de Procuradores, José Oswaldo Molineiro, o pro-
curador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, o 
secretário do Conselho Superior do Ministério Público 
(CSMP), Tiago Cintra Zarif, e a secretária de Integra-
ção do MPSP, Lídia Helena Ferreira da Costa Passos.

BRAGANÇA PAULISTA - Os promotores de Justiça das 
regiões de Atibaia e Bragança Paulista receberam no 
dia 17/09, em reunião do Grupo de Estudos “Tilene Al-
meida de Moraes”, os promotores de Justiça Cassio Ro-
berto Conserino (um dos diretores do Departamento 
de Prerrogativas Funcionais da APMP) e Fernando Hen-
rique Araújo, que proferiram palestra sobre “O caso 
Bancoop: da investigação ao oferecimento da denún-
cia”.  Compareceram ao evento, realizado no Auditório 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Bragan-
ça Paulista (SP), o presidente da APMP, Felipe Locke Ca-
valcanti, e o coordenador regional do Grupo de Estu-
dos, o promotor de Justiça Ricardo Brainer Zampieri.

Secretaria de Segurança Pública (SSP) 
também foram destacados na palestra, 
bem como a parceria que existe hoje 
na região de Presidente Prudente, onde 
há integração entre a Polícia Militar e o 
Grupo de Atuação de Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco) do Ministério 
Público do Estado de São Paulo (MPSP). 
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Mais de 100 pessoas prestigiam jantar para 
os aposentados e pensionistas do MPSP

Diretoria prestou homenagens a cinco colegas por esforços em defesa da Lei, da Justiça e da Sociedade

A APMP realizou no dia 23/09, no 
Buffet França, na capital paulista, 
o jantar de confraternização dos 

aposentados e pensionistas do Ministério 
Público do Estado de São Paulo (MPSP). 
Na ocasião, cinco colegas aposentados 
foram homenageados com uma placa 
simbólica por seus esforços em defesa 
da Lei, da Justiça e da Sociedade: Beatriz 
Helena Ramos Amaral (uma das direto-
ras do Departamento Cultural da APMP), 
Clilton Guimarães dos Santos, João Lo-
pes Guimarães Junior (representado, na 
ocasião, por seu pai, João Lopes Guima-
rães), José Roberto Dealis Tucunduva 
(ex-decano do MPSP) e Orides Boiate.

O jantar foi organizado pela di-
retora do Departamento de Aposenta-
dos, Cyrdêmia da Gama Botto, em con-
junto com a diretora do Departamen-
to de Relações Públicas e de Eventos, 
Paula Castanheira Lamenza. Compare-
ceram também ao evento o presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º 
vice-presidente, Marcio Sérgio Christi-
no (que é, também, membro do Conse-
lho Superior do Ministério Público), o 2º 
vice-presidente, Gabriel Bittencourt Pe-
rez, o diretor do Departamento de Prer-
rogativas, Salmo Mohmari dos Santos 
Junior, e um dos assessores especiais 
da Presidência, José Oswaldo Molinei-
ro (que é, também, membro do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores).

Prestigiaram o jantar o procura-
dor-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio 
Smanio; o secretário do Estado da Edu-
cação, José Renato Nalini; o deputado 
federal Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP); a 
promotora de Justiça Silvia  Chakian de 
Toledo Rodrigues, assessora da Escola 
Superior do Ministério Público (ESMP), 
na ocasião representando o diretor da 
Escola, Antonio Carlos da Ponte; o de-
sembargador aposentado Antônio Rapha-
el Silva Salvador, representando o pre-
sidente da  Associação Paulista de Ma-

O jantar foi realizado no dia 23/09 no Buffet França, na capital paulista

A diretora Cyrdêmia da Gama Botto, entre o presidente da APMP e o PGJ

gistrados (Apamagis), 
Jayme Martins de Oli-
veira Neto; os mem-
bros do Conselho Su-
perior do Ministério 
Público (CSMP) Luís 
Paulo Sirvinskas e Pau-
lo Sérgio Puerta dos 
Santos; e o procura-
dor de Justiça aposen-
tado Luiz Cesar Gama 
Pellegrini, ex-correge-
dor-geral do MPSP, en-
tre dezenas de cole-
gas e seus familiares.  

A diretora de 
Aposentados da APMP, 
Cyrdêmia da Gama Bot-
to, saudou os convi-
dados e ressaltou a 
importância do en-
contro: “Os aposen-
tados são muito im-
portantes, eles aju-
daram a Instituição a 
chegar onde está. Nós 
da Associação, espe-
cialmente, também devemos muito a 
estes colegas que nos prestigiam sem-
pre, e que podem dizer que são os nos-
sos parceiros em todos os projetos”.

O presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, enfatizou: “Podermos ho-
menagear colegas recentemente apo-
sentados que realizaram um trabalho, 
uma vida pelo Ministério Público, cole-
gas que estiveram aqui presentes que 
nos homenagearam com suas presen-
ças”. Por sua vez, o PGJ Gianpaolo Sma-
nio destacou: “Essa integração entre os 
da ativa e os aposentados nos fortale-
ce ainda mais, porque a gente apren-
de com a experiência, a gente aprende 
também com o novo. Estarmos juntos 
é muito importante para a Instituição”.

José Oswaldo Molineiro, que dis-
putará a presidência da APMP neste ano 

com a chapa única “MP + Forte”, garan-
tiu: “Estarei junto com os aposentados. 
Quero honrar ao nosso passado, ao  nos-
so presente. Esse jantar com os aposen-
tados é de suma importância, porque 
foram os aposentados que nos trouxe-
ram até aqui. Se existe um trabalho no 
Ministério Público do Brasil atuante, 
estadual, federal, é porque foram eles 
[aposentados] que construíram isso”.

Roberto Dealis Tucunduva, que 
palestrou na solenidade, falou sobre o 
encontro com os amigos. “Foi uma festa 
muito bonita, porque foi uma distinção 
que significou o reconhecimento pelo que 
nós fizemos. Nós que nos aposentamos, 
trabalhamos 30, 40 anos pela coletividade. 
É um trabalho importante porque é um re-
conhecimento daquilo que a gente faz pe-
los fracos, pelos interesses indisponíveis”.

CONFIRA MAIS FOTOS DO JANTAR REALIZADO PELA APMP NA PRÓXIMA PÁGINA
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Jantar da APMP para os colegas aposentados

Beatriz Helena Ramos do Amaral recebe a placa 
das mãos da diretora Cyrdêmia da Gama Botto

Felipe Locke, Cyrdêmia da Gama Botto, PGJ 
Gianpaolo Smanio e homenageado Orides Boiate 

José Roberto Dealis Tucunduva, ex-decano do 
MPSP, cumprimentado pela diretora da APMP

O homenageado Clilton Guimarães dos Santos 
com a diretoria da APMP e o procurador-geral

João Lopes Guimarães representa seu filho, o 
homenageado João Lopes Guimarães Junior

Tucunduva discursa diante da diretoria da APMP, 
dos homenageados e autoridades presentes

O deputado Arnaldo Faria de Sá e a diretora de 
Aposentados da APMP, Cyrdêmia da Gama Botto

Procurador-Geral Gianpaolo Smanio e a  diretora 
Cyrdêmia da Gama Botto no jantar da APMP

Paulo Sérgio Puerta dos Santos, Luís Paulo 
 Sirvinskas, suas esposas e o presidente da APMP

Salmo Mohmari, Luiz Cesar Gama  Pellegrini 
( ex-corregedor do MPSP) e José Oswaldo  Molineiro

João Lopes Guimarães, Antonio Celso de Paula 
Albuquerque e o secretário José Renato Nalini

Luiz Cesar Pellegrini, Cyrdêmia da Gama Botto e 
o desembargador Antônio Raphael Silva Salvador

Diretores da APMP com a advogada Fabiana 
Mendes e o casal Lygia e José Oswaldo Molineiro

Jobst Horst Niemeyer, Jethro Pires e Mamede 
José Coelho Filho durante o evento da APMP

Gabriel Bittencourt Perez, Marcio Sérgio  Christino 
e José Oswaldo Molineiro  durante o jantar
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