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Orçamento do MPSP tem previsão 
de aumento de 10,48% para 2017
Índice aponta início de recuperação após período de perdas entre 2009 e 2015

A proposta orçamentária para o 
Ministério Público de São Pau-
lo (MPSP) para o exercício de 

2017, enviada pelo governo do Estado 
de São Paulo à Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (Alesp), é de R$ 
2.304.497.990,00, o que representa um 
aumento de 10,48% e o início de recu-
peração após longo período de perdas. 
Após o percentual orçamentário para 
a Instituição ter chegado a 0,918% em 
2015, na atual proposta, se aprovada tal 
qual foi enviada à Alesp, essa correlação 
passará a 1,118%. Desde que assumiu 
suas funções, em 2013, a atual diretoria 
da APMP denunciou uma crescente de-
sequiparação com a Magistratura. Estu-
do próprio e inédito enviado para a clas-
se apontou que, no triênio 2012/2014, o 
MPSP teve queda, em cada um daqueles 
anos, do percentual de participação or-
çamentária face à receita do Estado. Em 
2008, por exemplo, o orçamento do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo (TJSP) era 
3,9 vezes maior que o do MPSP e, seis 
anos depois, essa diferença havia subido 
para 4,82 vezes. Páginas 2 (Editorial), 4 e 5

Festa das Crianças da APMP reúne mais de 
400 pessoas na Sede Campestre – Página 20

PEC 62, sobre vinculação com salários do STF, 
ganha novo relator no Senado – Páginas 8 e 9

Diretoria da APMP antecipa debate sobre
reforma da Previdência em Brasília – Página 10

Associação participa de Ato Público pela
valorização do MP e  Magistratura – Página 11

Conepi faz eleição para representantes de 
quatro regiões e dos substitutos – Página 7

Diretoria faz inaugurações em São Roque 
e em São José do Rio Preto – Páginas 16 e 17

CONGRESSO DO JÚRI – Com apoio da APMP, o Centro de Estudos e Aperfei-
çoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público (Ceaf/ESMP) reali-
zou, entre os dias 20 e 22/10, em Águas de Lindóia (SP), o Congresso do Júri. O 
evento teve participação de representantes do Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP), da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) de São Paulo e dos 
Ministérios Públicos do Distrito Federal e de outros oito Estados: Acre, Mara-
nhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, São Paulo e To-
cantins. Foram realizados quatro painéis de exposições e aprovadas 32 teses, 
que serão publicadas em breve como Carta de Águas de Lindóia. Páginas 12 e 13
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APMP EM AÇÃO

INÍCIO DA RECUPERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Desde que a atual diretoria da 
APMP assumiu suas funções, em 2013, 
mantém como uma de suas causas prin-
cipais a recuperação orçamentária do Mi-
nistério Público paulista e a denúncia da 
crescente desequiparação com a Magis-
tratura. Estudo próprio e inédito enviado 
para a classe em 2014 já apontava que, de 
2009 até aquela época, em todos os exer-
cícios, nossa Instituição obteve percentu-
al de aumento orçamentário menor que o 
da Defensoria Pública e, em quatro exercí-
cios, percentual menor que o do Tribunal 
de Justiça.  Em 2008, o orçamento do TJSP 
era 3,9 vezes maior que o nosso; seis anos 
depois, a diferença subiu para 4,82 vezes. 

Situação inaceitável.
Agora, após muitos anos de frus-

tração e desânimo, vislumbramos o início 
de uma recuperação com a notícia de que 

MPSP REALIZA SEMINÁRIO
SOBRE ATO INFRACIONAL

O Ministério Público de São 
Paulo (MPSP), por meio do Centro 
de Apoio Operacional (CAO) Cível e 
de Tutela, realizou entre os dias 25 e 
27/10 o 1º Seminário Nacional “O Mi-
nistério Público e o Ato Infracional”, 
no Auditório Queiroz Filho do edifício 
sede da Instituição. Dentre os temas 
abordados estavam alterações legisla-
tivas; “Lei do Sinase”, medidas socioe-
ducativas, internações e semiliberda-
de. O evento contou com representan-
tes do Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP) e dos  Ministério 
Públicos Federal, do Distrito Federal 
e dos Estados do Rio de Janeiro, Para-
ná, Mato Grosso do Sul, Espírito San-
to, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande 
do Sul, São Paulo, Tocantins e Bahia.

CONAMP DIVULGA NOTA
CONTRÁRIA À PEC 241

A Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-
namp) publicou em 24/10 um estudo 
técnico sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 241/2016, que 
institui o Novo Regime Fiscal. A aná-
lise conclui que a medida é inconsti-
tucional e ressalta ainda que a pro-
posta “impõe insuportáveis ônus aos 
demais poderes da República e aos 
órgãos essenciais à Justiça, entre os 
quais o Ministério Público”. A PEC 241 
foi aprovada em segundo turno na Câ-
mara Federal e seguiu para aprecia-
ção no Senado. A diretoria da APMP 
tem se mobilizado em Brasília sobre 
este e outros projetos que afetam o 
Ministério Público (leia notícias nas 
páginas 8, 9, 10, 11 e 19 desta edição).

a proposta orçamen-
tária para o Ministé-
rio Público para 2017 
prevê aumento de 10,48%. Ainda não é o 
ideal, mas contrasta sensivelmente com os 
exercícios de 2009 a 2015 e sinaliza uma 
postura mais incisiva de nossa Instituição 
para que o Executivo lhe dê o devido va-
lor. A APMP cumprimenta a Procuradoria-
Geral pelo resultado mas prosseguirá lu-
tando por um orçamento condigno e que 
faça realmente jus à importância do Mi-
nistério Público de São Paulo (leia sobre 
nossas ações nesse sentido nas páginas 4 
e 6 desta edição).

A população agradece.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação 

 Paulista do Ministério Público

CARTAS & MANIFESTAÇÕES
“A APMP, como entidade que re-

presenta os promotores e procuradores 
de Justiça do Estado de São Paulo, tem 
um papel fundamental. Ela me represen-
ta nas reivindicações que eu tenho, seja 
no plano de saúde, seja nas questões sa-
lariais, nas lutas institucionais. Eu sou fi-
liado à APMP, que é o órgão vocacionado 
às grandes bandeiras de postulação de 
melhorias para os promotores e procura-
dores. Além, claro, do acompanhamento 
de todos os projetos na Assembleia Legis-
lativa, no Congresso Nacional. A Associa-
ção tem esse papel de propositura para o 
Ministério Público e para o que queremos 
para o país e para o Estado de São Paulo. 
Com uma relação de respeito com a Pro-
curadoria-Geral de Justiça, com o Conse-
lho Superior, com a Corregedoria, com os 
órgãos de controle, mas sobretudo com a 
consciência de que tem que vocalizar as 
justas aspirações dos seus membros.” - 
Dimas Ramalho, presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TCE)

“Fiquei emocionada ao receber 
homenagem da APMP no jantar realiza-
do em 23/09, agradecendo nossos es-
forços em defesa da Lei, da Justiça e da 
Sociedade, nestas mais de três décadas. 
Agradeço o carinho da Associação, de 
seus dirigentes e de todos os queridos 
colegas. Em especial, agradeço a Felipe 
Locke Cavalcanti, Cyrdêmia Da Gama 
Botto, Marcio Sérgio Christino, Paula 
Castanheira Lamenza e Gabriel Bitten-
court Perez, que, impecáveis, sempre 
nos brindam com delicadeza e imenso 
respeito. E a presença muito especial 
de Gianpaolo Smanio, nosso procurador-
geral. Momento de muita emoção, em 
que se renovou o amor pelo Ministério 
Público de São Paulo e o compromisso 
com a Justiça e com a Ética, que sem-
pre mantive na vida, no trabalho e no 
coração. Inesquecível.” – Beatriz Hele-
na Ramos do Amaral, procuradora de 
Justiça aposentada e uma das direto-
ras do Departamento Cultural da APMP



3APMP em Ação - Outubro 2016

Presidente da APMP participa do evento 
‘Somos Todos da Justiça’, do TJM

Evento reuniu mais de 200 pessoas, entre representantes do MPSP, da Magistratura e da OAB

O presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, participou, no 
dia 29/09, do encontro realiza-

do pelo Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo (TJM-SP), por meio 
de sua Escola Judiciária Militar do Estado 
de São Paulo, intitulado “Somos Todos 
Da Justiça”, que teve como objetivo re-
fletir sobre a importância do respeito às 
prerrogativas de todos os envolvidos na 
realização da Justiça. Mais de 200 pes-
soas acompanharam as apresentações.

O presidente do TJM-SP, Silvio 
Hiroshi Oyama, ex-procurador de Jus-
tiça, abriu os trabalhos. Na programa-
ção, quatro expositores falaram sobre 
suas respectivas instituições. Represen-
tando os integrantes do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP), 
Felipe Locke Cavalcanti falou sobre as 
prerrogativas da classe. “Hoje os es-
paços são melhor definidos e há uma 
integração maior. A sociedade precisa 
de transparência, de acesso”, resumiu.

O advogado Cid Vieira de Souza 
Filho, diretor da Comissão de Direitos 
e Prerrogativas Profissionais da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seção de São 

Paulo (OAB-SP), falou sobre o princípio 
da ampla defesa e as prerrogativas dos 
advogados. Já as garantias e prerrogati-
vas da Magistratura foram tema da ex-
posição do desembargador Antonio Car-
los Villen, presidente da Escola Paulista 
de Magistratura (EPM). Por sua vez, o 
presidente da Associação dos Advoga-
dos de São Paulo (Aasp), Leonardo Sica, 

falou sobre as prerrogativas da advoca-
cia como instrumento da democracia.

No encerramento, o diretor da Es-
cola Judiciária Militar do Estado de São 
Paulo, Orlando Eduardo Geraldi, ressal-
tou a importância do tema e da união das 
diversas entidades para um debate como 
o do evento no TJM, que contou com a 
moderação do juiz Dalton Abranches Safi.

Felipe Locke Cavalcanti afirmou, no evento, que ‘hoje os espaços são melhor definidos e há integração maior’
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DIRETORES DO SINDSEMP – A presidente do Sindicato 
dos Servidores do Ministério Público (Sindsemp/SP), Ja-
cira Costa Silva, visitou a Sede da APMP em 19/10, acom-
panhada pela secretária geral, Jackeline Costa da Silva, 
e pelos advogados Inocêncio Cordeiro e Irineu de Oli-
veira. Os dirigentes foram recebidos pelo presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti. Na ocasião, falaram sobre 
as demandas do Sindicato programadas na atual gestão.

DIRETORES DA AAJUMP – Em 13/10, o presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, recebeu o presidente da 
Associação dos Assistentes Jurídicos do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo (Aajump), Marco Antônio Vi-
cente Coelho, e o tesoureiro daquela entidade, Maurício 
Maraldi, na Sede Executiva. No encontro, trataram sobre 
assuntos referentes às instituições, bem como projetos 
das categorias, aprimoramento funcional e institucional.
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Proposta orçamentária para o MPSP em 2017 tem aumento de 10,48%
Corte do governo à proposta encaminhada à Alesp diminuiu; PGJ crê em suplementação ainda este ano e em novo concurso

O Governo do Estado de São Pau-
lo encaminhou à Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Pau-

lo (Alesp) no dia 30/09 a proposta orça-
mentária para o Ministério Público de 
São Paulo (MPSP) para o exercício de 
2017, de R$ 2.304.497.990,00, o que re-
presenta um aumento de 10,48% em re-
lação ao valor de R$ 2.085.839.267 des-
te ano. A proposta do Executivo prevê 
que, do valor total destinado a ser des-
tinado à Instituição no ano que vem, 
R$ 2.135.664.533,00 virão do Tesouro 
Público e os demais R$ 168.833.457,00 
via Fundo Especial de Despesas (FED).

Vale ressaltar que a perspectiva 
de arrecadação estadual é de retração de 
0,5% e, mesmo assim, o corte do gover-

no à proposta encaminhada pelo MPSP 
no final de julho deste ano diminuiu. Em 
2016, este corte foi de 33,64% e, para 
2017, a redução foi de 25,16%. É impor-
tante ressaltar ainda que após o percen-
tual orçamentário para a Instituição ter 
chegado a 0,918% em 2015, na atual pro-
posta, se aprovada tal qual foi enviada à 
Alesp, essa correlação passará a 1,118%.

Isso demonstra uma curva de 
acessão da perspectiva orçamentária do 
Ministério Público - lembrando que, em 
2016, foi de 1%, notadamente por conta 
da crise econômica que o país enfrenta. 
Outro dado comparativo importante é 
a relação da proposta orçamentária do 
MPSP com as outras instituições da Jus-
tiça no Estado. Em 2016, a previsão or-

çamentária para o Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP) foi 4,825 vezes maior 
que a do MPSP, que, por sua vez, teve 
proposta 2,782 vezes maior que a da De-
fensoria Pública do Estado de São Paulo.

Se aprovado o projeto conforme 
foi enviado no dia 30/09 à Alesp, em 
2017 a diferença a maior com o TJSP 
passará a ser de 4,675 vezes. E, se com-
parada à proposta da Defensoria Pú-
blica, será 2,834 maior, o que, clara-
mente, demonstra a recuperação do 
orçamento do MPSP frente às outras 
instituições da Justiça. Vale apontar 
que, na melhor série dos últimos dez 
anos, especificamente em 2008, o or-
çamento do TJSP foi 3,906 vezes maior 
que o do Ministério Público - que, por 

Estudo inédito da APMP mostrou perda orçamentária do MPSP no período de 2009 a 2014
Desde que assumiu suas funções, em 2013, a atual di-

retoria da APMP mantém como uma de suas causas princi-
pais a recuperação orçamentária do Ministério Público pau-
lista e a denúncia da crescente desequiparação com a Magis-
tratura. Estudo próprio e inédito enviado para a classe em 
2014 já apontava que, de 2009 até aquela época, em todos 
os exercícios, o MPSP obteve percentual de aumento orça-
mentário menor que o da Defensoria Pública e, em quatro 
exercícios, percentual menor que o do Tribunal de Justiça.  
Em 2008, o orçamento do TJSP era 3,9 vezes maior que o do 
MPSP e, seis anos depois, a diferença subiu para 4,82 vezes. 

O estudo mostrava ainda que, de 2008 a 2014, a re-
ceita do Estado subiu 95,21%, o orçamento da Defenso-
ria Pública teve aumento de 94,87% e o do TJSP cresceu 
81,07%, enquanto o orçamento do MPSP cresceu apenas 
46,51%. Em outro comparativo, apontava que, no triênio 
2012/2014, o Ministério Público teve queda, em cada um 
daqueles anos, do percentual de participação orçamen-
tária face à receita do Estado - salientando-se que o Tri-
bunal de Contas e a Defensoria Pública, no mesmo tri-
ênio, experimentaram aumento de suas participações.

Por isso, a diretoria da APMP manteve mobilização 
contínua por um orçamento condizente com a importân-
cia do MPSP. Em outubro de 2013, o presidente Felipe Lo-
cke Cavalcanti esteve na Alesp para conversar diretamente 
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Proposta orçamentária para o MPSP em 2017 tem aumento de 10,48%
Corte do governo à proposta encaminhada à Alesp diminuiu; PGJ crê em suplementação ainda este ano e em novo concurso

sua vez, foi 3,361 vezes maior que o da 
Defensoria Pública naquele período.
SUPLEMENTAÇÃO E CONCURSO - Na reu-
nião do Conselho Superior do Ministério 
Público (CSMP) de 04/10, o PGJ Gianpa-
olo Smanio afirmou: “As negociações do 
orçamento estão se encerrando e, gra-
ças a Deus, estamos conseguindo atin-
gir as metas que nós tínhamos. Se tudo 
se encaminhar desse jeito, nós vamos 
ter a suplementação de verba necessá-
ria, o que vai nos permitir fechar o ano, 
mesmo com essa crise financeira, sem 
maiores problemas. Aí a gente vai fazer 
os cálculos do que vai ser possível fe-
char de pagamentos, até o final do ano”.

Sobre o orçamento de 2017, o PGJ 
comentou que “deverá estar em torno 

de 2 bilhões e 300 milhões [de reais], o 
que vai nos dar, além desse acréscimo 
de 10%, tranquilidade para que a gen-
te possa trabalhar nossas questões in-
ternas e, a partir daí, fazer as projeções 
daquilo que pudermos pagar, do que va-
mos poder avançar na estruturação da 
carreira. Essa é primeira fase de nego-
ciação, evidentemente que ainda tem 
uma fase na Assembleia, pra ver se a 
gente consegue uma melhora, embo-
ra o que a gente já negociou de orça-
mento nos dá tranquilidade para pros-
seguir, no ano que vem, dentro da ex-
pectativa que nós sempre tivemos”.

O conselheiro Luís Paulo Sirvis-
nkas, que é, também, um dos diretores 
do Departamento de Gestão Ambiental 

da APMP, perguntou se vai haver con-
curso público para ingresso no MPSP em 
breve e se na proposta orçamentária de 
2017 está incluído valor para essa finali-
dade. Gianpaolo Smanio respondeu: “No 
orçamento, se tudo caminhar como es-
peramos, tem previsão de concurso para 
novos membros do Ministério Público no 
ano que vem. Se for essa a intenção, a 
partir deste fim de ano, tão logo o orça-
mento esteja aprovado, a gente já pode 
pensar em abertura de concurso para o 
ano que vem. É uma discussão que ain-
da depende de conversa, de negociação, 
lá no Órgão Especial [do Colégio de Pro-
curadores], mas, da parte da Procurado-
ria-Geral, há interesse de abrir concurso 
em 2017. Previsão orçamentária existe”.

Estudo inédito da APMP mostrou perda orçamentária do MPSP no período de 2009 a 2014
com diversos deputados estaduais sobre o orçamento para 
2014. Por diversas vezes, naquele ano, a APMP solicitou à 
Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) a proposta orçamentá-
ria, para que fosse debatida e aberta a sugestões da classe 
antes de ser enviada ao governador, mas não foi atendida.

Já em março de 2014, época em que divulgou o es-
tudo sobre a perda orçamentária, a APMP protocolou re-
querimento à PGJ para que fosse feito o pagamento imedia-
to de créditos já reconhecidos para os membros do MPSP. 
AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA – Em agosto de 2014, a en-
tidade de classe protocolou na Secretaria de Governo do 
Estado de São Paulo um anteprojeto de lei que visa a con-
quista de autonomia orçamentária para a Instituição, pro-
pondo a participação do MPSP em 10% do montante arre-
cadado com taxas judiciárias em todo o Estado de São Pau-
lo, mas sem qualquer pretensão de reduzir o percentual da 
taxa judiciária direcionada ao Fundo de Despesa do TJSP.

A intenção da APMP é complementar à conquis-
ta anterior da instituição. Com a sanção da Lei 15.855/15, 
publicada no Diário Oficial no dia 03/07/2015, ficou ga-
rantida a participação do MPSP nas taxas extrajudiciais. 
Porém, por um veto do governador ao Projeto de Lei (PL) 
112/13, aprovado em junho daquele ano na Alesp, a parti-
cipação do MPSP nas taxas judiciárias foi rejeitada - apesar 
da expectativa da classe pela sanção integral do projeto.
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Promotor aborda  minirreforma 
eleitoral em artigo na Folha

Texto foi publicado em 1º/10, véspera das eleições municipais

José Carlos Mascari Bonilha destaca que a Lei de inclusão estabelece exigências que alcançam campo eleitoral

APMP NA IMPRENSA

Frente à Promotoria Eleitoral do Mi-
nistério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP), o promotor de jus-

tiça José Carlos Mascari Bonilha publi-
cou artigo no nornal Folha de São Paulo 
sobre a reforma eleitoral no dia 1º/10, 
véspera das eleições municipais. Foram 
abordados temas como o limite máximo 
para gastos com campanhas no primeiro 
e no segundo turno; a vedação de finan-
ciamento de pessoa jurídica; a diminui-
ção no tempo de propaganda eleitoral; 
bem como as novas regras que eliminam 
efeitos especiais e trucagens; a necessi-
dade de cota por gênero; a proibição de 
propaganda em bens públicos, que na 
opinião do promotor “enseja elogios”. 

O artigo também tratou de ques-
tões relacionadas à prestação de contas. 
O promotor observa, ainda, que a presta-
ção de contas deve ser prestada antes do 
pleito, e, após, os partidos têm até 72 ho-
ras da contagem de votos, para apresen-
tarem tudo aquilo que foi recebido. Fina-
lizando o texto, José Carlos Mascari Boni-
lha destacou a Lei Brasileira de inclusão, 
“que estabelece exigências que alcançam 

o campo eleitoral, como a necessidade de 
linguagem de sinais, legendas e áudiodes-
crição nos vídeos, para que todos sejam 
destinatários da propaganda eleitoral”.

DEBATE NA FGV - No dia 19/10, a pro-
motra de Justiça Fabiana Dal’Mas Ro-
cha Paes, uma das diretoras do Depar-
tamento APMP Mulher, participou de 
debate sobre os 10 ano da Lei Maria 
da Penha realizado na Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV). A APMP Mulher 
também tem como diretoras as pro-
motoras Celeste Leite dos Santos, Da-
niela Hashimoto, Fabíola Sucasas Ne-
grão Covas e Maria Gabriela Prado 
Manssur e a procuradora de Justiça 
Jaqueline Maria Lorenzetti Martinelli.
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JoVem PAN OUVE PRESIDENTE DA 
APMP SOBRE DECISÃO DO STF

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu em 05/10 que um conde-
nado já pode ser preso depois de de-
cisão de segunda instância. A notícia 
repercutiu em todas as mídias sociais, 
inclusive, no dia seguinte, no progra-
ma “Radioatividade”, apresentado por 
Madeleine Lacsko e Thiago Uberreich 
na rádio Jovem Pan. Um vídeo com o 
presidente da APMP, Felipe Locke Ca-
valcanti, foi exibido, no qual ressaltava: 
“Um passo importantíssimo foi dado. 
Decisão absolutamente justa, que ace-
lera o combate à impunidade no país. 
Parabéns ao STF na data de aniversá-
rio da nossa Constituição”.

1º VICE-PRESIDENTE DA APMP 
FALA SOBRE ESTRATÉGIAS DO PCC

No dia 13/10, o 1ºvice-presi-
dente da APMP e um dos membros do 
Conselho Superior do Ministério Públi-
co (CSMP), Marcio Sérgio Christino, afir-
mou ao jornalista Claudio Júlio Tognolli, 
da rádio Jovem Pan, que a facção cri-
minosa Primeiro Comando da Capital 
(PCC) usa “tática militar de ocupação 
do espaço para controlar áreas em São 
Paulo”. E acrescentou, sobre as táticas 
de comando do grupo: “O PCC domi-
na toda a atividade criminosa dentro 
de um entorno criminoso e não ape-
nas uma atividade do tráfico”. Marcio 
Christino é considerado referência para 
falar sobre o crime organizado.

REVISTA ÉPoCA OUVE DIRIGENTE
DA APMP SOBRE O CV E O PCC

A revista Época, publicação se-
manal da Editora Globo, publicou em 
sua edição online no dia 26/10 maté-
ria intitulada “ O crime está em guerra: 
as maiores facções brasileiras rompe-
ram”, sobre suposto rompimento das 
duas principais facções criminosas em 
atividade no país, o Primeiro Coman-
do da Capital (PCC) e o Comando Ver-
melho (CV). A matéria, assinada pelos 
jornalistas Aline Ribeiro, Hudson Cor-
rêa e Helena Fonseca, traz entrevis-
ta como 1º vice-presidente da APMP, 
Marcio Sérgio Christino. “Juntas, essas 
duas facçõess estruturaram o Narcosul, 
o primeiro cartel internacional de dro-
gas com sede no Brasil”, frisou.
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PPGJ divulga candidatos para cargos  vagos 
e representante dos substitutos no Conepi
Serão eleitos representantes das regiões de Franca, Taubaté, Vale do Ribeira e Grande São Paulo II

A Procuradoria Geral de Justiça 
(PGJ) publicou em 22/10, no Diá-
rio Oficial do Estado de São Pau-

lo, aviso com a lista dos candidatos ha-
bilitados para eleição dos cargos hoje 
vagos no Conselho de Estudos e Políti-
cas Institucionais (Conepi) e ainda para 
um novo posto: um promotor de Justiça 
que representará os promotores substi-
tutos, uma reivindicação antiga dos con-
selheiros. As demais vagas são para re-
presentação das regiões de Franca, Tau-
baté, Vale do Ribeira e Grande São Pau-
lo II, que seguem sem representantes.

Para a região de Franca, os candi-
datos são os promotores Nathália Mon-
teiro Cipolla Piola e Paulo César Corrêa 
Borges. Para a Grande São Paulo II, Maria 
Eugênia Vieira de Morais. Para a região 
de Taubaté, Leonardo Rezek Pereira. Já 
para o Vale do Ribeira, concorrem Geral-
do Márcio Gonçalves Mendes e Renato 
dos Santos Gama. Por fim, para a vaga de 
representante dos substitutos no Conepi, 
os candidatos são Orlando Brunetti Bar-
chini e Santos e Tiago do Amaral Barboza.

Os votos, via Correios, serão rece-
bidos pela administração superior no perí-
odo de 07 a 17/11 (postados e recebidos). 
As cédulas também estarão disponíveis, a 
partir de 07/11, na página do Conepi, no 
site da instituição. A apuração ocorrerá 

no dia 22/11, no Auditório Tilene Almeida 
de Morais, localizado no 9º andar do edi-
fício Sede do Ministério Público do Esta-
do de São Paulo (MPSP), a partir das 10h.
PROMOTORIAS REGIONAIS - Na reunião 
anterior do Conepi, realizada no dia 23/09, 
por provocação do conselheiro Fernando 
Henrique de Moraes Araújo, o colegia-

Vaga para promotor que represente os substitutos no Conepi era reivindicação antiga dos conselheiros

OE define comissão eleitoral para pleito da Corregedoria do MPSP
No dia 05/10, os membros do Ór-

gão Especial do Colégio de Procurado-
res de Justiça definiram, por indicação, 
os componentes da comissão eleitoral 
para o pleito em que serão votados cor-
regedor-geral e vice-corregedor do Mi-
nistério Público do Estado de São Paulo 
(MPSP). Foram indicados os procurado-
res de Justiça Fernando José Marques, 
Dora Bussab e Marcos Hideki Hihara. 
Na ocasião, o procurador-geral de Jus-
tiça, Gianpaolo Poggio Smanio, leu ofí-
cio dos membros que ocupavam estas 

funções solicitando a desincompatibiliza-
ção dos cargos que ora ocupam, previstos 
no artigo 38 da Lei Complementar Esta-
dual nº 734, de 23/11/10993.

Também foi deliberado, com previ-
são na Lei citada, que no período de afas-
tamento, a função fosse ocupada pelo 
membro mais antigo em exercício do Ór-
gão Especial. Neste caso, o procurador de 
Justiça Álvaro Augusto Fonseca de Arruda.

Outro tema com destaque na reu-
nião do Órgão Especial de 05/10 referiu-se 
ao projeto que prevê analistas para todos 
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os membros do Ministério Público. De 
acordo com o PGJ Gianpaolo Smanio, 
este projeto se encontra em tramita-
ção na Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo (Alesp).

E que, em breve, ele pretende 
ir pessoalmente à Alesp, na companhia 
do presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, para acompanhar não só 
esta pauta, como também os diversos 
outros projetos que se encontram na-
quela Casa que tratam de assuntos re-
ferentes à Instituição.

do discutiu sua posição sobre a criação e 
formatação das Promotorias Regionais.

Para os conselheiros, apenas 
deveriam ser criadas promotorias do 
Meio Ambiente, com a estrutura já 
existente dos Grupo de Atuação Espe-
cial do Meio Ambiente (Gaema), com 
função extra de Habitação regional.



Após mobilização da APMP, PEC 62 ganha novo relator no Senado
Vicentinho Alves foi nomeado duas semanas depois de reunião da diretoria da entidade de classe paulista com o presidente da CCJ

A Proposta de Emenda à Consti-
tuição 62/2015, que derruba a 
vinculação automática de salá-

rios recebidos por agentes públicos à re-
muneração dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), foi redistribuída 
e agora conta com novo relator para 
sua apreciação na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Se-
nado. Desde 18/10, o senador Vicenti-
nho Alves (PR/TO) é o responsável pelo 
novo parecer que terá a proposta. Isso 
porque, em 20/09, o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede/AP) abriu mão de sua 
relatoria. Na prática, todas as 13 emen-
das apresentadas deverão ser reavalia-

das pelo novo relator e os vo-
tos em separado, prejudiciais 
à classe, perderam seu valor.

Desde o início da tra-
mitação desta PEC, de autoria 
da senadora Gleisi Hoffmann 
(PT/PR), no ano passado, a di-
retoria da APMP tem acom-
panhado de perto a matéria. 
Tanto que, em 05/10, dia em 
que se comemorou 28 anos 
da Constituição Federal, o 1º 
vice-presidente, Marcio Sér-
gio Christino, o 2º secretário, 
Tiago de Toledo Rodrigues, 
e o conselheiro fiscal Pedro 
Eduardo de Camargo Elias es-
tiveram reunidos, no Senado 
Federal, com o senador Vi-
centinho Alves (PR/TO), atu-
al relator da proposta e com 
o presidente da CCJ, senador José Ma-
ranhão (PMDB/PA), a quem coube no-
mear o novo relator para a PEC.

A proposta já havia sido tema de 
reunião, também, entre a diretoria da 
APMP e o presidente nacional do Par-
tido da República (PR), Antonio Carlos 
Rodrigues, na Sede Executiva da enti-

dade de classe, em São Paulo, no dia 
03/10 (leia notícia abaixo).  O objetivo 
dos diretores da APMP, nessas visitas a 
Brasília, foi o de levar subsídios de elu-
cidação sobre propostas em tramitação 
no Senado, que impactam diretamente 
os membros do Ministério Público e a 
Instituição, em especial a PEC 62, que 

Presidente nacional do Partido da República reuniu-se com a diretoria em São Paulo
A diretoria da APMP, represen-

tada pelo seu presidente, Felipe Locke 
Cavalcanti, pelo 1º vice-presidente, 
Marcio Sérgio Christino, pelo 1º secre-
tário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e 
por um dos diretores do Departamen-
to de Segurança, Gabriel Cesar Zacca-
ria de Inellas, recebeu no dia 03/10, na 
Sede Executiva, em São Paulo, o presi-
dente nacional do Partido da República 
(PR), Antonio Carlos Rodrigues. Quinze 
dias depois, o senador Vicentinho Al-
ves, líder do PR na Casa, tornaria-se o 
novo relator da PEC 62/2015, que der-
ruba a vinculação automática de salá-Gabriel Inellas, Marcio Christino, Felipe Locke Cavalcanti, Antonio Carlos Rodrigues e Paulo Penteado
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Em Brasília: Marcio Christino, senador Vicentinho Alves (novo relator da PEC 62/2015 na CCJ), Pedro Eduardo de Camargo Elias e Tiago de Toledo Rodrigues

Marcio Christino, senador José Maranhão (presidente da 
CCJ), Tiago de Rodrigues e Pedro Eduardo de Camargo Elias
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Após mobilização da APMP, PEC 62 ganha novo relator no Senado
Vicentinho Alves foi nomeado duas semanas depois de reunião da diretoria da entidade de classe paulista com o presidente da CCJ

na ocasião encontrava-se sem relator 
e com voto em separado do senador 
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP), pre-
judicial para a classe.

Se aprovada pela CCJ, com re-
dação que poderá ainda ser alterada, a 
matéria seguirá para exame em Plená-
rio, onde passará, por se tratar de uma 

proposta de Emenda à Cons-
tituição, por discussão e vo-
tação em dois turnos. Para 
ser definitivamente adotada, 
também dependerá de apro-
vação, posterior, na Câmara 
dos Deputados.
NOVO REGIME FISCAL – Em 
outra visita a Brasília, no dia 
18/10, o 1º secretário da 
APMP, Paulo Penteado Tei-
xeira Junior, e um dos asses-
sores especiais da Presidên-
cia, José Oswaldo Molinei-
ro, reuniram-se com parla-
mentares a fim de apresen-
tar subsídios de elucidação 
sobre propostas em tramita-
ção na Câmara Federal que 
impactam diretamente so-
bre os membros do Minis-

tério Público e a Instituição. Na pauta, 
principalmente, a PEC 241/2016, que 
altera o Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, para instituir o 
Novo Regime Fiscal e determinar teto 
de gasto para os Estados da Federa-
ção, e que agora tramita no Senado, 
além da reforma da Previdência, cujo 

Presidente nacional do Partido da República reuniu-se com a diretoria em São Paulo
rios recebidos por agentes públicos à 
remuneração dos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ) do Senado. 

Atualmente, o PR possui quatro 
senadores em exercício e 42 deputados 
federais. Antonio Carlos Rodrigues, que 
já exerceu os cargos de ministro dos 
Transportes, de senador da República 
pelo Estado de São Paulo entre 2012 e 
2014 e de vereador da capital paulista 
entre 2001 e 2012, foi à APMP discutir 
formas e estratégias de auxílio ao Mi-
nistério Público, principalmente no que 

projeto deverá ser apresentado pelo go-
verno federal ainda este ano (leia notícias 
na página 10).

No dia 18/10, os diretores da APMP 
estiveram com os deputados federais  An-
tonio Goulart (PSD/SP), Carlos Sampaio 
(PSDB/SP), Paulo Teixeira (PT/SP), Mau-
ro Pereira (PMDB/RS) e Onyx Lorenzoni 
(DEM/RS). Na mesma data, José Oswaldo 
Molineiro e a presidente do Movimento 
Ministério Público Democrático (MPD), 
Laila Shukair, palestraram em audiência 
pública realizada pela Comissão Especial 
Anticorrupção da Câmara dos Deputados, 
que analisa o Projeto de Lei 4850/2016 
(leia notícia na página 19).

Em Brasília: Marcio Christino, senador Vicentinho Alves (novo relator da PEC 62/2015 na CCJ), Pedro Eduardo de Camargo Elias e Tiago de Toledo Rodrigues

Paulo Penteado Teixeira Junior, deputado Paulo Teixeira, 
Laila Shukair (presidente do MPD) e José Oswaldo Molineiro

tange as Propostas de Emenda Consti-
tucional (PECs) e projetos de interesse 
da classe que hoje tramitam nas duas 
casas legislativas federais.

Entre eles, a PEC 241/2016, que 
altera o Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias para instituir o 
Novo Regime Fiscal, o Projeto de Lei 
(PL) 280/2016, que trata do abuso de 
autoridade e tenta acabar com a liber-
dade do Ministério Público de investi-
gar e aplicar a Lei; a PEC 62/2015, de 
autoria da senadora Gleisi Hoffmann 
(PT/PR), que veda a vinculação remu-
neratória automática entre subsídios de 

agentes públicos, além das reformas 
previdenciária e trabalhista.  

A diretoria da APMP continua 
empenhada em negociações e reuni-
ões com deputados e líderes partidá-
rios na intenção de elucidá-los em 
relação aos pontos negativos para a 
classe e a Instituição das propostas 
legislativas em tramitação. Na reu-
nião com o presidente nacional do PR 
também esteve presente o promotor 
de Justiça aposentado Pedro Hideite 
de Oliveira, recentemente homena-
geado na cidade de Guararapes (leia 
notícia na página 14).
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Marcelo Rovere e Paulo Penteado Teixeira Junior (à esquerda) no gabinete do deputado Antonio Goulart

Em Brasília, APMP antecipa debate sobre 
reforma da Previdência no Congresso

Entidade de classe faz estudo aprofundado sobre o tema para encaminhar aos parlamentares

A diretoria da APMP, representada por 
seu 1º secretário, Paulo Penteado 
Teixeira Junior, e pelo 1º tesoureiro, 

Marcelo Rovere, esteve na Câmara Fede-
ral, em Brasília, no dias 25 e 26/10,  a fim 
de travarem conversas preliminares com 
parlamentares de diversos partidos sobre 
a perspectiva de reforma da Previdência 
por iniciativa do governo federal. Os dire-

tores estiveram também com representan-
tes da coordenação técnica de dois parti-
dos da base do governo na Câmara: o PSD 
e o PSDB - este último encontro articulado 
pelo procurador de Justiça licenciado e de-
putado estadual Carlos Sampaio (PSDB/SP).

Paulo Penteado Teixeira Junior 
e Marcelo Rovere ainda estiveram com 
os deputados Antonio Goulart (PSD/SP), 

Gilberto Nascimento (PSC/SP), Jorginho 
Mello (PR/SC), Luiz Lauro Filho (PSB/SP), 
Major Olímpio (SD/SP), Missionário José 
Olímpio (DEM/SP) e Thiago Peixoto (PSD/
GO). Antes da ida ao Congresso Nacio-
nal, estiveram também com a presiden-
te da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp), Norma 
Angélica Cavalcanti, e com o 1º vice-pre-
sidente da entidade, Victor Hugo Palmei-
ro de Azevedo, tratando do mesmo tema.

Para melhor defender as prerro-
gativas da classe neste assunto, a refor-
ma da Previdência, ainda embrionária, a 
APMP está preparando um aprofunda-
do um estudo que encaminhará aos par-
lamentares das duas Casas Legislativas 
federais. Isso porque, mesmo sem ainda 
ter apresentado formalmente a propos-
ta, ou tê-la encaminhado ao parlamento, 
o governo federal vem dando mostras de 
suas pretensões neste sentido. Por isso, 
a diretoria da APMP vem se antecipan-
do e levando dados concretos e subsídios 
aos deputados e seus assessores técnicos 
sobre a Seguridade Social, o Regime de 
Geral de Previdência e, sobretudo, sobre 
o Regime Próprio de Previdência Social.

Conselho Superior aborda PEC 241, que já tramita no Senado

A Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 241/2016, que trata 
especificamente da reforma fiscal e 

fixa teto máximo de 
gastos para os Esta-
dos e que foi apro-
vada na Câmara dos 
Deputados no dia 
25/10 seguiu para 
apreciação no Se-
nado. Esse foi um 
dos assuntos abor-
dados na reunião do 
Conselho Superior 
do Ministério Públi-
co (CSMP) de 11/10, 
quando o conselhei-

ro Marcio Sérgio Christino, que é, tam-
bém, 1º vice-presidente da APMP, exter-
nou seu apoio à Nota Técnica elaborada 

pela Procuradoria Geral da República 
(PGR) questionando a constituciona-
lidade da citada proposta.

“Quero declarar o meu apoio à 
Nota emitida pela PGR. Esta PEC não 
nos afetará de imediato, mas a médio 
e longo prazo. Creio que isto, inclusi-
ve, pede um estudo mais elaborado 
sobre o assunto da assessoria da Pro-
curadoria-Geral de Justiça [PGJ]”, afir-
mou o conselheiro. Segundo a Nota 
Técnica, há inconstitucionalidade do 
congelamento dos pisos da saúde e 
da educação. E observa: “responsa-
bilidade fiscal deve visar ao custeio 
constitucionalmente adequado dos 
direitos fundamentais”.
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Marcio Sérgio Christino, membro do CSMP e 1º vice-presidente da APMP
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Mais de 300 pessoas acompanham Ato 
pela valorização do MP e Magistratura

Evento em São Paulo, que teve participação do presidente da APMP, precedeu Ato Nacional em Brasília

Mesmo sob chuva, cerca de 300 
pessoas acompanharam Ato Pú-
blico pela valorização do Minis-

tério Público e da Magistratura e na Aveni-
da Paulista, na capital paulista, em 04/10. O 
objetivo da manifestação, que teve apoio 
da APMP e que foi organizada pela Asso-
ciação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), 
Associação dos Juízes Federais do Mato 
Grosso do Sul (Ajufems) e Associação dos 
Juízes Federais de São Paulo (Ajufesp), foi 
o de reforçar para a população a impor-
tância da estabilidade e independência das 
instituições para a defesa da sociedade.

Os presentes alertaram para a 
preocupação quanto às recentes propos-
tas do governo federal que visam suplan-
tar direitos sociais fundamentais e enfra-

quecer as instituições, como as Propostas 
de Emenda à Constituição (PEC) 62/2015, 
que veda a vinculação remuneratória au-
tomática entre subsídios de agentes pú-
blicos, e 241/2016, que altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
para instituir o Novo Regime Fiscal, além 
das reformas previdenciária e trabalhista.

“Estamos aqui lutando pela demo-
cracia. Sem recursos nossas instituições 
não funcionam. A PEC 241 restringe os re-
cursos financeiros do MP e da Magistra-
tura”, discursou Felipe Locke Cavalcanti, 
que representou a APMP junto com o 1º 
tesoureiro, Marcelo Rovere, e um dos di-
retores do Departamento de Aposenta-
dos, Orestes Blasi Junior. Compareceram 
ao ato, também, o procurador de Justiça 

aposentado Sebastião Baccega e o pro-
motor aposentado Frederico Blasi.

Entre os que discursaram na oca-
sião estavam o presidente da Ajufe, Ro-
berto Veloso, o presidente da Associação 
dos Magistrados do Brasil (AMB), João Ri-
cardo, o presidente da Ajufesp, Fernando 
Mendes, o presidente da Associação dos 
Magistrados do Maranhão (Amma), Ger-
vásio Santos, a diretora-adjunta do De-
partamento de Assuntos Legislativos 
da Associação Paulista de Magistrados 
(Apamagis), Flavia Poyares Miranda, a re-
presentante da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Silva-
na Oliveira, e o presidente da Associação 
Nacional  dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), Luis Rodrigo Braga.
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‘Estamos lutando pela democracia. Sem recursos nossas instituições não funcionam’, discursou Felipe Locke Cavalcanti no evento realizado na Avenida Paulista

APMP participa de Ato Nacional na Câmara dos Deputados
No dia 05/10, o 1º vice-presidente 

da APMP, Marcio Sergio Chistino (membro 
do Conselho Superior do Ministério Público 
de São Paulo), o 2º secretário, Tiago de To-
ledo Rodrigues, e o conselheiro fiscal Pedro 
Eduardo de Camargo Elias participaram, 
em Brasília, do Ato Nacional em defesa da 
independência e da valorização da Magis-
tratura e do Ministério Público, organizado 

pela Frente Associativa do Ministério Públi-
co e da Magistratura (Frentas). O evento con-
tou com a participação de mais de 300 pes-
soas na Câmara dos Deputados, entre eles, 
presidentes de associações de todo o país 
e da diretoria da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp).

Durante o evento, discursaram re-
presentantes das entidades que compõe 

a Frentas e os deputados Alessan-
dro Molon (Rede/RJ), Lincoln Diniz 
Portela (PRB/MG) e Valternir Perei-
ra (PMDB/MT). Na mesma data, os 
representantes da APMP fizeram vi-
sitas a diversos parlamentares para 
tratar sobre propostas em tramita-
ção que impactam o Ministério Públi-
co (leia nas páginas 8 e 9 desta edição).
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Felipe Locke Cavalcanti, Edilson Mougenot Bonfim, Antonio Carlos da Ponte, procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio, conselheiro do CNMP Esdras Dantas de Souza, subprocurador Mário Luiz Sarrubbo e Levy Emanuel Magno

Congresso do Júri aprova 32 teses e fortalece MP brasileiro
Evento realizado pelo Ceaf/ESMP, com apoio da APMP e participação do CNMP e da PGJ, reuniu uma centena de promotores e procuradores

O Congresso do Júri realizado pelo 
Centro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional/Escola Superior 

do Ministério Público (Ceaf/ESMP), com 
apoio da APMP e participação de repre-
sentantes do Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP) e da Procuradoria-
Geral de Justiça (PGJ) de São Paulo, teve 
quatro painéis de exposições, aprovou 32 
teses e reuniu uma centena de promoto-
res e procuradores de Justiça entre os dias 
20 e 22/10, no Hotel Vacance, em Águas 
de Lindoia (SP). Representaram a APMP 
no evento o presidente Felipe Locke Ca-
valcanti, o 1º tesoureiro, Marcelo Rove-
re, os diretores do Departamento de Es-
portes, Luciano Gomes de Queiroz Cou-
tinho e Rafael Abujamra, dois dos direto-
res do Departamento de Apoio aos Subs-
titutos, Eduardo Luiz Michelan Campana 
e Norberto Jóia, um dos diretores do De-
partamento de Jurisprudência Criminal, 
Ricardo Brites de Figueiredo, um dos di-
retores do Departamento de Patrimônio, 
João Carlos Calsavara, um dos diretores 
do Departamento de Legislação, Rogério 
José Filócomo Júnior, um dos diretores do 
Departamento de Turismo, Romeu Galia-
no Zanelli Júnior, e uma das diretoras do 
Departamento de Relações Interinstitu-
cionais, Soraia Bicudo Simões Munhoz.

Na abertura do Congresso, em 
20/10, o presidente da APMP compôs a 
mesa da solenidade ao lado do diretor 

do Ceaf/ESMP, Antonio Carlos da Pon-
te, o conselheiro do CNMP e presiden-
te da Unidade Nacional de Capacitação 
do Ministério Público (UNCMP), Esdras 
Dantas de Souza, o procurador-geral de 
Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio 
Smanio, o subprocurador-geral de Justi-
ça e de Políticas Criminais Institucionais 
do MPSP, Mário Luiz Sarrubbo, o coor-
denador do Centro de Apoio Operacio-
nal das Promotorias de Justiça Criminais 
(CAO Criminal), Levy Emanuel Magno, e o 
procurador de Justiça Edilson Mougenot 
Bonfim, que, na ocasião, proferiu pales-
tra sobre a importância do trabalho dos 
promotores do Júri frente ao quadro de 
60 mil homicídios anuais, em média, no 
Brasil. Também estavam presentes o sub-
procurador-geral de Justiça de Planeja-
mento Institucional do MPSP, Paulo Sér-
gio de Oliveira e Costa, e o secretário do 
Conselho Superior do Ministério Público 
(CSMP), Tiago Cintra Zarif.

Em seu discurso, Felipe Locke Ca-
valcanti ressaltou: “É uma honra para a 
APMP auxiliar para o sucesso deste Con-
gresso. O Júri, antes de tudo, é paixão, 
amor, vontade, técnica. No Júri o pro-
motor precisa estar plugado na realida-
de, precisa saber o que está acontecen-
do, entender o caso concreto e ir à luta”. 
CARTA DE ÁGUAS DE LINDÓIA - O Con-
gresso do Júri realizado pelo Ceaf/ESMP, 
com apoio da APMP, discutiu dezenas de 

Procurador de Justiça Edilson Mougenot Bonfim  proferiu 
 palestra durante a solenidade de abertura do  Congresso do Júri

No Congresso, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
e um dos diretores de Apoio aos Substitutos, Norberto Jóia

Palestra de Carlos Frederico Coelho Nogueira em painel 
presidido pelo promotor Márcio Augusto Friggi de Carvalho

Exposição sobre como técnicas de Neurolinguística pode 
auxiliar no Tribunal do Júri foi feita por Ricardo Abel Tavares

Promotor de Justiça Fernando César Bolque foi um dos 
 debatedores dos painéis do Congresso, em Águas de Lindóia
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Felipe Locke Cavalcanti, Edilson Mougenot Bonfim, Antonio Carlos da Ponte, procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio, conselheiro do CNMP Esdras Dantas de Souza, subprocurador Mário Luiz Sarrubbo e Levy Emanuel Magno

Congresso do Júri aprova 32 teses e fortalece MP brasileiro
Evento realizado pelo Ceaf/ESMP, com apoio da APMP e participação do CNMP e da PGJ, reuniu uma centena de promotores e procuradores

teses, divididas em quatro grupos: Direi-
to material; organizacional/ estrutural; 
Processo Penal; e investigação criminal. 
As 32 teses aprovadas serão revisadas 
e reunidas para publicação da Carta de 
Águas de Lindóia, até o início do próxi-
mo ano, para posterior divulgação pelo 
Ceaf/ESMP, APMP, CNMP, UNCMP, PGJ 
de São Paulo e pelos que participaram 
do Congresso como representantes do 
Ministério Público do Distrito Federal e 
de oito Estados: Acre, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa 
Catarina, São Paulo e Tocantins. 
PAINÉIS DE EXPOSIÇÃO – O Congresso 
do Júri teve quatro painéis de exposição. 
No dia 21/10, com mesa presidida pelo 
promotor de Justiça Alexandre Rocha Al-
meida de Moraes, um dos assessores do 
Ceaf/ESMP, e tendo como debatedor o 
promotor Fernando César Bolque, foi re-
alizado o painel “Neurolinguística e Júri: 
Técnicas de inquirição de testemunhas e 
interrogatório”, com palestra de Ricardo 
Abel Tavares, economista, mestre inter-
nacional em treinamento em Neurolin-
guística e especialista em Formação de 
Altos Executivos de Gestão Empresarial 
e Finanças Corporativas.

No mesmo dia, o promotor Már-
cio Augusto Friggi de Carvalho, um dos 
assessores do Ceaf/ESMP, presidiu o pai-
nel “Colaboração Premiada e outras ques-
tões processuais relevantes do Tribunal 

do Júri”, que teve como palestrante Car-
los Frederico Coelho Nogueira, procura-
dor de Justiça aposentado, jurista e pro-
fessor, e como debatedor Antonio Sérgio 
Cordeiro Piedade, promotor de Justiça do 
Estado do Mato Grosso.

Já em 22/10, o primeiro painel de 
exposição foi “Letalidade policial”, com 
os palestrantes Bruno Langeani, coor-
denador da Área de Sistemas de Justiça 
e Segurança do Instituto Sou da Paz, e 
com o ex-PGJ e ex-secretário do Estado 
da Segurança Pública Fernando Grella 
Vieira. O presidente da mesa foi o pro-
motor de Justiça Virgílio Antônio Ferraz 
do Amaral, assessor do Centro de Apoio 
Operacional Criminal (CAO-Crim) e coor-
denador do Núcleo Criminal, Júri e Jui-
zado Especial Criminal (JeCRIM) do CAO 
Criminal. No quarto e último painel do 
Congresso, a mestre e doutora em So-
ciologia pela Universidade de São Paulo 
(USP) e coordenadora de Acesso à Justiça 
do escritório da Organização das Nações 
Unidas (ONU) Mulheres no Brasil, Wânia 
Pasinato, apresentou a palestra “Femini-
cídio: estratégias para o Plenário”. A mesa 
foi presidida por Silvia Chakian de Tole-
do Santos, uma das assessoras do Ceaf/
ESMP e promotora de Justiça designada 
para o Grupo de Atuação Especial de En-
frentamento à Violência (Gevid). A deba-
tedora deste painel foi a promotora de 
Justiça Soraia Bicudo Simões Munhoz.

Palestra do ex-procurador-geral de Justiça e ex-secretário 
do Estado da Segurança Pública, Fernando Grella Vieira

Wânia Pasinato, coordenadora de Acesso à Justiça na ONU, 
fala durante o painel ‘Feminicídio: estratégias para o Plenário’

A promotora de Justiça Soraia Bicudo Simões Munhoz, 
que integra a diretoria da APMP, foi debatedora em painel

O tema Colaboração Premiada foi comentado por Antonio 
Sérgio Cordeiro Piedade, promotor do Estado do Mato Grosso

Rafael Abujamra, Marcelo Rovere e Luciano Coutinho, da 
diretoria da APMP, durante discussão e aprovação de teses
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Promotores recebem  homenagens nas 
Câmaras de Batatais e de Guararapes

Receberam títulos de cidadão Hilton Maurício de Araújo e seu filho e Pedro Hideite de Oliveira

Três representantes do Ministério 
Público de São Paulo (MPSP) rece-
beram homenagens no Interior do 

Estado no mês de outubro. Em Batatais, 
na região metropolitana de Ribeirão Preto, 
o promotor de Justiça aposentado Hilton 
Maurício de Araújo e seu filho, o promotor 
Hilton Maurício de Araújo Filho, recebe-
ram títulos de cidadão da Câmara Muni-
cipal. Já em Guararapes, na região de Ara-
çatuba, o promotor de Justiça aposentado 
Pedro Hideite de Oliveira recebeu o títu-
lo de cidadão do Poder Legislativo e uma 
placa comemorativa da Maçonaria local.

Em Batatais, no dia 07/10, a soleni-
dade outorga dos dois títulos de cidadão 
aconteceu na Sala de Sessões “Dr. Altino 
Arantes” da Câmara Municipal, sob a pre-
sidência do vereador Reginaldo de Oliveira 
(PC do B). Foram autores dos projetos os 
vereadores Claudio Faria (PTB) e Valdevino 
Felício (PTB), que destacaram o trabalho 
desenvolvido por Hilton Maurício Araú-
jo na comarca de Batatais, o qual Hilton 
Maurício de Araújo Filho dá continuidade.

Compareceu ao evento o deputa-
do estadual Welson Gasparini (PSDB), que 
estava acompanhado pela esposa, Auri-
sinha Menna Barreto Gasparini. Quando 
Gasparini foi prefeito de Ribeirão Preto 
pela terceira vez, entre 1989 e 1993, Hil-
ton Maurício Araújo foi o seu secretário 
municipal de Negócios Jurídicos. Naque-
le período, o primeiro prédio próprio do 
MPSP foi construído e inaugurado naquele 

município. Na sessão solene, Hilton Mau-
rício de Araújo estava acompanhado pela 
esposa, Maria Thereza Sandoval de Araújo, 
e Hilton Maurício de Araújo Filho pela es-
posa Solange Silva Souza. Compareceram 
representantes do MPSP de toda a região 
de Ribeirão Preto, além dos outros verea-
dores de Batatais: Andresa da Silva Furini 
(PT), Antonio Moraes Junior (PPS), Hélio 
Pereira (PPS), João Bosco Marques (PC do 
B), José Carlos Barbieri (PTB), Luis Benedi-
ni Gaspar Junior (PSB), Maria das Graças 
Arantes Silva (PMDB), Marilda de Fátima 
Covas (PSDB), Ricardo da Fonseca Corrêa 
(PR), Ricardo Mele (PSB), Tiago Bertanha 
(PV) e Wladimir Ferraz de Menezes (PMDB).

Já no dia 14/10, mais de 150 pes-
soas prestigiaram a entrega do título 
de cidadão de Guararapes ao promotor 
aposentado Pedro Hideite de Oliveira, 
na Câmara Municipal. Após a solenida-
de, a Maçonaria ofereceu um coquetel 
em seu Salão de Eventos, ocasião em que 
entregou ao promotor aposentado uma 
placa comemorativa. A mesa da sessão 
solene foi composta por Pedro Hideite, 
pela presidente do Legislativo, verea-
dora Sofia Pardinho (PSDB), pelo autor 
da propositura, vereador Nedilson Gon-
çalves de Santana (PR), e pelo desem-
bargador José Antonio Encinas Manfré.

Os outros sete vereadores estavam 
presentes: Eloi Sippel (PMDB), João Carlos 
Chica (PSDB), Marcos Roberto Alves da 
Costa (DEM), Mauricio Kazuo Hamamoto 

(PSDB), Roberto Fernandes de Melo (PR), 
Thiago Machado (SD) e Valdeci da Costa 
(SD). O evento foi prestigiado, também, 
pelo atual prefeito de Guararapes, Ede-
nilson de Almeida (PSDB), e pelo prefei-
to recém-eleito, Tarek Dargham (PTB).

Representando o MPSP, compa-
receram José Juarez Staut Mustafá (ex-
presidente da APMP), Júlio Nascimento 
Júnior, Luiz Antonio Orlando, Luiz Car-
los de Macedo Soares e Valdir Marinho, 
todos os cinco procuradores de Justiça 
aposentados, Albino Ferragini, promo-
tor de Justiça de Araçatuba, Fernando 
Cesar Burghetti, promotor de Penápo-
lis, José Roberto Marques, promotor de 
Ribeirão Preto, Marcelo Sorrentino Nei-
ra, promotor do Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime Organiza-
do (Gaeco) em Araçatuba, Maria Cristia-
na Lenotti Neira e Sérgio Matos Evange-
lista, ambos promotores de Araçatuba.

Também compareceram Carlos Al-
berto Santorsula, mestre da Loja Maçô-
nica “Sabedoria e Humildade”, de Gua-
rarapes, inúmeros advogados, integran-
tes da Loja Maçônica local e de outros 
municípios, além de familiares do ho-
menageado: as filhas Anna Gabriela Ni-
colau Coelho de Oliveira, Paula Jacque-
line Bredariol de Oliveira (juíza de Direi-
to da Comarca de Marília) e seu espo-
so, Álvaro Luís Bastazini, a filha Daniela 
Bredariol de Oliveira Bergner, e o neto 
Maurício Bredariol de Oliveira Batanero.

Deputado Welson Gasparini e a esposa Aurisinha, Hilton Maurício de Araújo e 
a esposa Maria Thereza e Hilton Maurício de Araújo Filho e a esposa Solange

Os vereadores de Guararapes e, na mesa, o homenageado com Nedilson  Gonçalves 
de Santana, desembargador José Antonio Mancinas Manfré e Sofia Pardinho
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O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, coordenou o debate no Auditório Francismar Lamenza

Seminário do CAO Criminal e da APMP 
aborda temas de investigação social

Promotores, procuradores de Justiça e delegados de polícia participaram de evento na Sede Social

A APMP, o Centro de Apoio Operacio-
nal às Promotorias de Justiça Crimi-
nais (CAO Criminal) e a Promotoria 

de Justiça de Mogi das Cruzes realizaram, 
no dia 06/10, o seminário “Temas de In-
vestigação Social”, no Auditório Francis-
mar Lamenza da Sede Social da Associa-
ção, no Largo São Francisco, em São Pau-
lo. Representando a APMP, além do pre-
sidente Felipe Locke Cavalcanti, estavam 
o 1º vice-presidente, Marcio Sério Christi-
no (que é, também, membro do Conselho 
Superior do Ministério Público), e um dos 
diretores do Departamento de Apoio aos 
Substitutos, Renato Kim Barbosa (mem-
bro, também, do Conselho de Estudos e 
Políticas Institucionais). O evento foi trans-
mitido ao vivo pelo site da Associação.

No primeiro painel do seminário, 
Fernando Pascoal Lupo, promotor de Jus-
tiça de Mogi das Cruzes, ressaltou a im-
portância do formal indiciamento para o 
processo penal, e Caetano Paulo Filho, 
delegado de Polícia e presidente do Insti-
tuto de Identificação Ricardo Gumbleton 
Daunt (IIRGD), falou sobre a moderniza-
ção do Instituto. No segundo painel, Na-
than Glina, promotor de Justiça de Mogi 
das Cruzes, designado para atuar junto ao 
Grupo de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco), abordou os 
bancos de dados e sistemas de informa-
ções oficiais em investigações criminais, 
e Fernando David de Melo Gonçalves, de-

legado de Polícia, discorreu sobre a es-
trutura da Corregedoria da Polícia Civil.

O presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, coordendou o debate. 
Também compuseram a mesa, além dos 
palestrantes, Domingos Paulo Neto, dire-
tor do Corregedoria da Polícia Civil do Es-
tado de São Paulo, e Virgílio Antonio Fer-
raz do Amaral, subcoordenador do CAO 
Criminal, na ocasião representando o pro-
curador-geral de Justiça, Gianpaolo Sma-
nio. Também estiveram presentes o Co-
ordenador do Centro de Apoio Operacio-
nal das Promotorias de Justiça Criminais 
(CAO-Crim), Levy Emanuel Magno, os sub-
coordenadores de Execuções Criminais e 
Controle Externo do Cao Criminal, Fernan-
da Narezi e Paulo José de Palma, e Tarci-
la Machado de Sá Glina, juíza de Direito.
MARCO REGULATÓRIO – No dia 21/10, o 
Centro de Apoio Operacional (CAO) Cível 

ASSESSOR PARLAMENTAR – Também no dia 19/10, o 
assessor parlamentar da deputada federal Keiko Ota 
(PSB/SP), Hissao Hoshino, visitou a APMP, acompa-
nhado pelo promotor Virgílio Antonio Ferraz do Ama-
ral, do Centro de Apoio Operacional das Promoto-
rias de Justiça Criminais (CAO Criminal). Eles foram 
recebidos pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti.

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA – A diretoria da APMP 
recebeu, em 19/10, visita de cortesia do secretário 
do Estado da Segurança Pública, Mágino Alves Barbo-
sa Filho, procurador de Justiça licenciado. Ele foi re-
cepcionado pelo presidente da Associação, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, pelo 1º secretário, Paulo Penteado Tei-
xeira Junior, e pelo 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.

e de Tutela Coletiva realizou, no Auditório 
Queiroz Filho do edifício sede da Instituição, 
no Centro da capital paulista, o seminário 
“O Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil - Lei Federal 13.019/2014”. 
O evento contou com o apoio da APMP e 
teve mesa presidida pelo promotor de Jus-
tiça André Vitor de Freitas, coordenador 
do CAO Cível, ladeado pelo subprocura-
dor-geral de Justiça Jurídico e de Compe-
tência Originária, Nilo Spinola Salgado Fi-
lho, que representou o procurador-geral 
de Justiça (PGJ), Gianpaolo Poggio Smanio.

Os palestrantes foram Fernando 
Dias Menezes de Almeida, professor Ti-
tular de Direito Administrativo da Facul-
dade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP), Patrícia Nohara, livre-docen-
te em Direito Administrativo da Facul-
dade de Direito da USP, e o procurador 
de Justiça Walace Paiva Martins Junior.
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Campo de bocha inaugurado na Sede Campestre de São Roque: esporte vem ganhando grande número de adeptos

José Oswaldo Molineiro, Daniel Leme de Arruda, Marcelo Rovere e Felipe Locke Cavalcanti descerram placa de inauguração

A Sede Campestre da APMP, em 
São Roque (SP), ganhou em 
09/10 três novos espaços de 

convivência para seus associados. Fo-
ram inaugurados oficialmente uma sala 
de ginástica, equipada com aparelhos 
de alto desempenho, um campo de bo-
cha, esporte que vem ganhando um 
grande número de adeptos, e reinau-
gurado o espaço para a churrasqueira 
localizada entre os apartamentos e as 
quadras esportivas. As inaugurações 
ocorreram durante a Festa das Crian-
ças (leia sobre o evento na página 20).

A sala de ginástica, localizada 
entre a quadra poliesportiva e o prin-
cipal campo de futebol, é de uso livre 
dos associados com mais de 14 anos e 
conta com esteiras e bicicletas ergomé-
tricas, pesos, bancos supino, equipa-
mentos e estações para musculação e 
alongamento, entre outros itens. Além 
disso, para maior conforto dos asso-
ciados, o espaço da churrasqueira foi 
totalmente reformulado, moderniza-
do e reequipado. Assim como as duas 
outras existentes na Sede Campestre, 
esta área é adequada para uso de gru-
pos de até 50 pessoas, a partir de re-
serva prévia no Departamento de Tu-
rismo (pessoalmente, na Sede Execu-
tiva, ou pelo telefone 11-3188-6558).

Representaram a APMP nas 
inaugurações das novas áreas da Sede 
Campestre o presidente Felipe Locke 
Cavalcanti, o 1º tesoureiro, Marcelo Ro-
vere, o assessor especial da Presidên-
cia, José Oswaldo Molineiro, um dos 
diretores do Departamento de Prer-
rogativas Financeiras, Daniel Leme de 
Arruda, um dos diretores do Departa-
mento de Aposentados, José Benedito 
Tarifa, e a diretora do Departamento 
de Relações Públicas e de Eventos da 
APMP, Paula Castanheira Lamenza, 
responsável pela organização e reali-
zação da Festa das Crianças.

OBRAS E MELHORIAS – Desde 
que assumiu suas funções, em 2013, 
a atual diretoria da APMP tem investi-
do no patrimônio dos associados com 

diversas obras e melhorias. O restau-
rante da do Fórum da Barra Funda, na 

capital, passou por reforma total, com 
troca de piso, pintura renovada, insta-

Sede Campestre inaugura sala de ginástica e campo de bocha
Para maior conforto dos associados, diretoria da APMP também reformulou e modernizou totalmente o espaço da churrasqueira

Sede de Rio Preto é reinaugurada e ganha Galeria de Fotos de seus ex-diretores
O presidente da APMP, Felipe Lo-

cke Cavalcanti, participou em 07/10 da 
reinauguração da Sede Regional de São 
José do Rio Preto da entidade de classe, 
que hoje tem como diretor o promotor 
de Justiça Carlos Gilberto Menezello Ro-
mani. O espaço, que foi reformulado para 
melhor atender aos associados, ganhou 
o nome do procurador de Justiça Wa-
shington Epaminondas Medeiros Bar-
ra, ex-presidente da APMP falecido em Placa homenageia procurador Washington Barra
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lação de balcões refrigerados e térmi-
cos e pias de aço inoxidável. Junto com 

Sede Campestre inaugura sala de ginástica e campo de bocha
Para maior conforto dos associados, diretoria da APMP também reformulou e modernizou totalmente o espaço da churrasqueira

Sede de Rio Preto é reinaugurada e ganha Galeria de Fotos de seus ex-diretores
agosto do ano passado, e que esteve à 
frente da Associação por mais tempo 
(dez anos, ao todo).

Na mesma ocasião, foi também 
inaugurada uma galeria de retratos dos 
Diretores Regionais de São José do Rio 
Preto. As seis fotografias, que homena-
geiam os que ocuparam este cargo desde 
a criação desta diretoria, estarão perma-
nentemente expostas nas dependências 
da Sede. Os retratos, na galeria, são do 

promotor de Justiça aposentado José 
Pupo Nogueira, do promotor de Justi-
ça aposentado Eudes Quintino Noguei-
ra Júnior, do promotor de Justiça Fábio 
José Matoso Miskulin, do promotor de 
Justiça aposentado Ademir Perez, do 
promotor de Justiça aposentado José 
Américo Ceron e do promotor de Justi-
ça Sérgio Clementino. A solenidade foi 
precedida de reunião com os promoto-
res e procuradores de Justiça da região.

o restaurante da Sede Social, passou 
por ampla reestruturação: ambos ga-

nharam mobiliários novos e adequados 
às normas de qualidade de serviços e 
segurança alimentar. Em 2015, além 
de passar por reformulação, o restau-
rante da Sede Social ganhou o nome 
do procurador de Justiça Washington 
Barra, falecido naquele ano, que ocu-
pou o cargo de presidente da APMP 
por mais tempo, dez anos.

Em julho de 2013, foi concluída 
a reforma do salão de festas da Sede 
Recreativa de Ribeirão Preto, e inau-
gurada casa para o caseiro. Dois anos 
depois, foram inaugurados lá os pri-
meiros chalés para hospedagem, com 
todo o aparato de conforto. A Sede de 
Taubaté foi inaugurada em maio de 
2014, a de Sorocaba mudou de ende-
reço para salas comerciais mais novas 
e modernas e a Sede de São José do 
Rio Preto passou por reforma e teve 
aquisição de aparelhos de informáti-
ca. Recentemente, foi reinaugurada 
com galeria de fotos de seus ex-dire-
tores (leia notícia abaixo).

Ainda em 2014, a Sede Cam-
pestre ganhou uma nova área de la-
zer com brinquedoteca, salas de vide-
ogames, quadra de futebol e vôlei de 
areia, novos mobiliários nas áreas da 
piscina, vestiário remodelado e sauna 
seca, além de galeria de troféus. Em 
março de 2016, foi inaugurada no lo-
cal a Sala de Sinuca. Na Sede Praiana, 
a partir de 2013, foram feitas reformas 
na cozinha, nos banheiros, no vestiário 
e adaptação para portadores de ne-
cessidades especiais, além da substi-
tuição do sistema elétrico pelo a gás 
nos chuveiros, entre outras.

A Sede Executiva também foi 
completamente reestruturada, com 
novos espaços para o café, Secretaria 
e Assessoria de Imprensa, além da re-
forma de um amplo local para a criação 
do Poupetempo, em 2014, setor que 
reúne, para maior comodidade e pra-
ticidade dos associados, profissionais 
e atendimentos de assessorias contá-
bil, jurídico-previdenciário, trabalhista 
e de serviços.

Espaço da churrasqueira foi reformulado e já está disponível para eventos em grupos de até 50 pessoas

Sala de ginástica conta com esteiras, bicicletas ergométricas e outros equipamentos totalmente novos
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Bauru, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes 
e Franca recepcionam palestras dos GEs
Lava Jato, colaboração premiada, responsabilidade penal e audiências de custódia foram os temas

Com apoio da APMP, os Grupos 
de Estudos (GEs) do Ministério 
Público do Estado de São Paulo 

(MPSP) levaram aos colegas de diver-
sas regiões paulistas, no mês de ou-
tubro, palestras sobre temas atuais e 
relevantes: a Operação Lava Jato da 
Polícia Federal, os acordos de cola-
boração premiada, a responsabilida-
de penal da pessoa jurídica e as au-
diências de custódia.

No dia 1º/10, o Grupo de Es-
tudos “Mario de Moura e Albuquer-
que”, de Bauru, recebeu o procura-
dor de Justiça Ricardo Prado Pires 
de Campos, um dos conselheiros re-
gionais da APMP naquela região, que 
falou sobre os desafios institucionais 
do Ministério Público pós-Operação 
Lava Jato, ampliando o tema dos au-
tos à imprensa. A reunião foi organi-
zada pelo promotor de Justiça Hér-
cules Sormani Neto, coordenador re-
gional daquele grupo, com apoio da 
APMP, e foi acompanhada pelo coor-
denador-geral dos Grupos de Estu-
dos e conselheiro fiscal da entidade 
de classe, Pedro Eduardo de Camar-
go Elias, além dos demais promoto-
res da região. 

Já o Grupo de Estudos “Aluisio 
Arruda” recebeu em 15/10, no audi-
tório do Ministério Público de Ribei-
rão Preto, o promotor Gustavo Alba-
no Dias da Silva, que proferiu pales-
tra sobre “Colaboração premiada no 
combate à improbidade administra-
tiva”. Ao seu lado, na mesa do even-
to, estava Maria Julia Câmara Facchin 
Galati, diretora da Sede Regional de 
Ribeirão Preto da APMP, e o coorde-
nador geral dos Grupos de Estudos e 
conselheiro fiscal da APMP, Pedro de 
Camargo Elias.

Além de promotores de Justi-
ça da região, compareceu à palestra 
a promotora de Justiça Celeste Lei-
te dos Santos, uma das diretoras do 
Departamento APMP Mulher na enti-
dade de classe paulista – que, assim, 

como Pedro de Camargo Elias, inte-
gra o Conselho de Estudos e Políti-
cas Institucionais (Conepi) no MPSP.

Promotores e procuradores da 
região de Mogi das Cruzes acompanha-
ram, em 20/10, palestra do procurador 
de Justiça, membro do Conselho Su-
perior do Ministério Público (CSMP) e 
um dos diretores do Departamento de 
Gestão Ambiental da APMP, Luís Paulo 
Sirvinskas, no Grupo de Estudos “João 
Batista de Arruda Sampaio”. O tema 
da exposição, que aconteceu na sede 
da Promotoria de Justiça de Mogi das 
Cruzes, foi “Responsabilidade Penal da 
Pessoa Jurídica”.

Compareceram um dos assesso-
res especiais da Presidência da APMP, 
José Oswaldo Molineiro, o coordenador 
geral dos Grupos de Estudos e conse-
lheiro fiscal da entidade de classe, Pe-
dro de Camargo Elias, o coordenador 
Regional do Grupo de Estudos e um dos 
diretores do Departamento de Apoio 
aos Substitutos da APMP, Renato Kim 
Barbosa, responsável pela organização 
deste encontro – e que é, também, um 
dos coordenadores gerais adjuntos dos 
Grupos de Estudos, junto com os pro-
motores de Justiça Fabiola Moran Fa-
loppa (diretora do Departamento de 
Patrimônio da APMP), Tiago de Toledo 
Rodrigues (2º secretário da entidade 
de classe) e Walter Tebet Filho. Rena-
to Kim Barbosa e Tiago Rodrigues são 
conselheiros do Conepi.

Por fim, no dia 22/10, dezenas 
de promotores e procuradores acom-
panharam a palestra “Audiências de 
Custódia”, proferida pelo promotor 
de Justiça e Coordenador do Centro 
de Apoio Operacional (CAO) Criminal, 
Levy Emanuel Magno, no Grupo de Es-
tudos “Região de Franca”. O encontro, 
sob orientação do coordenador regio-
nal dos Grupos de Estudo de Franca, o 
promotor de Justiça Alex Facciolo Pires, 
ocorreu na Sede Regional da APMP. En-
tre os presentes estava o conselheiro do 
CSMP Luiz Antonio de Oliveira Nusdeo. Promotor Leyv Emanuel Magno no GE em Franca

Em Mogi, a exposição foi de Luís Paulo Sirvinskas

Gustavo Albano Dias da Silva palestra em Ribeirão

Procurador Ricardo Prado Pires de Campos em Bauru
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José Oswaldo Molineiro e Laila Shukair 
palestram na Comissão Anticorrupção
Assessor especial da Presidência da APMP e presidente do MPD falaram sobre a Lei 4850/2016

Mais de uma centena de pes-
soas acompanharam, no dia 
18/10, exposições do procu-

rador de Justiça, membro do Órgão Es-
pecial do Colégio de Procuradores e um 
dos assessores especiais da Presidência 
da APMP, José Oswaldo Molineiro, e da 
promotora de Justiça e presidente do 
Movimento Ministério Público Demo-
crático (MPD), Laila Shukair, em audiên-
cia pública realizada pela Comissão Es-
pecial Anticorrupção da Câmara Federal, 
em Brasília, que analisa o Projeto de Lei 
(PL) 4850/2016. Essa proposta é resul-
tante da campanha “10 medidas contra 
a corrupção”, do Ministério Público Fe-
deral (MPF), que em 2015 colheu e en-
tregou no Congresso Nacional mais de 2 
milhões de assinaturas. A APMP partici-
pou da campanha e da entrega das assi-
naturas (leia texto abaixo).

Como representantes do Ministé-
rio Público paulista, José Oswaldo Moli-
neiro e Laila Shukair foram convidados 
a fazer exposições pelos deputados fe-
derais Rubens Bueno (PPS/PR) e Joaquim 
Passarinho (PSD/PA) para falar sobre as 
medidas contra a corrupção e demais cri-
mes contra o patrimônio público e com-
bate o enriquecimento ilícito de agentes 
públicos, que hoje tramitam em Brasília. 
O encontro aconteceu no Plenário 14 do 
Anexo II da Câmara Federal.

“Somos uma nação de formação 
complexa, mas não somos um povo cor-

rupto. Temos de retirar essa pecha de 
cima dos ombros de nossa sociedade”, 
afirmou José Oswaldo Molineiro. O pro-
curador de Justiça ainda defendeu o con-
fisco como ferramenta fundamental na 
luta contra a corrupção no país. “Não é 
possível que uma pessoa que receba sa-
lário - e nós, funcionários públicos, bem 
sabemos - consiga amealhar fortuna e 
que nada possa ser feito. O Estado tem, 
sim, que possuir ferramentas legais para 
recuperar esses bens”, acrescentou.

A promotora Laila Shukair iniciou 
sua exposição alertando que não falaria 
de leis e do Direito, mas de sociedade e 
dos malefícios da corrupção para a po-

pulação brasileira, principalmente a de 
menor poder aquisitivo. “Como presiden-
te do MPD minha luta é pela aproxima-
ção da Justiça com a sociedade civil. Esse 
momento que o Legislativo, o sistema de 
Justiça e todos aqueles que lutam com 
maior rigor contra a corrupção estão vi-
vendo é histórico e estou muito feliz de 
poder fazer parte, de forma ativa, dele”.

Também participaram da mesa e 
fizeram parte dos debates o juiz do Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Pau-
lo (TJSP) Glauco Costa Leite, o delegado 
da Polícia Federal (PF) Marcio Adriano 
Anselmo e a procuradora da República 
Thaméa Danelon Valiengo.
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Laila Shukair, presidente do MPD (à esquerda) e José Oswaldo Molineiro (à direita) na Câmara Federal

APMP apoiou campanha do Ministério Público Federal
Em 2015, a diretoria da APMP 

apoiou a campanha “10 medidas con-
tra a corrupção” e acompanhou a en-
trega das mais de 2 milhões de as-
sinaturas colhidas por ela na Frente 
Parlamentarde Combate à Corrupção 
da Câmara Federal. O principal ob-
jetivo da iniciativa, que o Ministério 
Público (MPF) transformou em pro-
posta de legislação que atualmente 

tramita na Câmara Federal como Pro-
jeto de Lei (PL) 4856/2016, é o de pro-
por uma série de ações que visam coi-
bir a difusão da corrupção na adminis-
tração pública e privada.

Entre elas: criminalizar o enri-
quecimento ilícito, aumentar penas 
da corrupção, agilizar o processo pe-
nal e civil de crimes e atos de impro-
bidade administrativa, além de crimi-

nalizar o caixa dois e a lavagem elei-
toral. A maioria das sugestões tem 
origem na Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção, assina-
da em Mérida, no México, em 2003, 
e ratificada pelo Brasil. Elas ganha-
ram força com o impacto da Opera-
ção Lava Jato, cuja força-tarefa no 
Estado do Paraná traçou as primei-
ras ideias, em 2014.
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Mais de 400 pessoas participaram da  Festa 
das Crianças da APMP, em São Roque

Com o tema ‘Era uma Vez´, evento contou com diversas atrações, sob coordenação de monitores

No domingo, 09/10, mais de 400 pes-
soas compareceram à festa da APMP 
em comemoração ao Dia das Crian-

ças, na Sede Campestre, em São Roque 
(SP). Com o tema “Era Uma Vez”, o even-
to contou com diversas atrações e ativi-

dades para crianças e adultos, sob a coor-
denação de monitores especializados da 
empresa parceira Recriar. Os presentes 
participaram de brincadeiras, assistiram 
show de mágica e interagiram com perso-
nagens dos principais contos infantis, sem 
contar os brinquedos gigantes infláveis, 
que garantiram a diversão das crianças. 

Também foram montadas as tradi-
cionais barracas de alimentação, que ofere-
ceram churrasco, pastel, cachorro-quente, 
churros, pipoca, algodão doce, batata chips, 
bolos, bebidas e doces variados. Representa-
ram a APMP no evento o presidente, Felipe 
Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro, Marcelo 
Rovere, um dos assessores especiais da Pre-
sidência, José Oswaldo Molineiro, um dos di-
retores do Departamento de Prerrogativas 

Paula Castanheira Lamenza, Felipe Locke  Cavalcanti 
e José Oswaldo Molineiro, da diretoria da APMP, 
presentes no evento realizado na Sede Campestre

APMP faz 5º Passeio à Basílica de Nossa Senhora Aparecida 
Cerca de 20 pessoas participaram do 

5º passeio à Basílica de Nossa Senhora Apa-
recida, no fim de semana dos dias 15 e 16/10, 
localizada na cidade de Aparecida, no inte-
rior do Estado de São Paulo.  O encontro foi 
organizado pelo Departamento de Eventos 
da APMP, que tem como diretora a promo-
tora de Justiça Paula Castanheira Lamenza.

Em Aparecida, os participantes 
assistiram à tradicional missa na Basíli-

Financeiras, Daniel Leme de Arruda, um dos 
diretores do Departamento de Aposentados, 
José Benedito Tarifa, e a diretora do Departa-
mento de Relações Públicas e de Eventos da 
APMP, Paula Castanheira Lamenza, que co-
ordenou a organização e realização da festa.

ca e puderam também conhecer as de-
pendências desta que é o maior templo 
católico do Brasil e o segundo maior do 
mundo, menor apenas que a Basílica de 
São Pedro, no Vaticano.

Após as orações, seguiram rumo 
a cidade de Campos do Jordão, onde 
passaram o final do dia e a noite, com 
hospedagem no Hotel Estoril, no bair-
ro Capivari.

Brincadeiras, show de mágica, personagens dos 
 principais contos infantis e brinquedos gigantes  infláveis 
garantiram a diversão das crianças na festa da APMP
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