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APMP elege novo presidente: 
José Oswaldo Molineiro

A partir da esquerda: Pedro de Camargo Elias, Tiago de Toledo Rodrigues, Renato Kim Barbosa, Cyrdêmia da Gama Botto, José Oswaldo Molineiro, Gabriel
Bittencourt Perez, Paula Castanheira Lamenza, Daniel Leme de Arruda, Celeste Leite dos Santos, Paulo Penteado Teixeira Junior e Maria Gabriela Prado Manssur

A maior parte dos eleitos pelos associados integra a diretoria da entidade de classe desde 2013

O procurador de Justiça José Oswal-
do Molineiro será o presidente 
da APMP no biênio 2017-2018. 

A chapa “MP+Forte” foi aclamada ven-
cedora em 03/12, dia da votação pre-
sencial na Sede Executiva, na Capital. A 
maior parte dos eleitos integra a diretoria 
da entidade de classe desde 2013. Entre 
os novos diretores, Renato Kim Barbosa 
será o 1º tesoureiro e Valéria Maiolini, a 
2ª tesoureira. A chapa recebeu um total 
de 1.348 votos. Páginas 2 (Editorial) e 3

SEMINÁRIO JURÍDICO – Centenas de associados, membros do Ministério Público, 
autoridades e representantes da sociedade civil compareceram ao XLIV Seminário 
Jurídico dos Grupos de Estudos, realizado pela APMP no Guarujá (SP) entre os dias 
07 e 11/12. Entre eles, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes (foto), 
o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, a presidente da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Norma Angélica Reis Cardoso 
Cavalcanti, o procurador de Justiça aposentado, ex-governador de São Paulo e ex-pre-
sidente da APMP e da Conamp, Luiz Antônio Fleury Filho, os membros do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), Fábio Bastos Sticca, e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), Arnaldo Hossepian Salles Lima Júnior, os deputados federais Antonio 
Goulart e Major Olimpio, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, José Rena-
to Nalini, os professores Antônio Carlos Marcato, José Roberto dos Santos Bedaque e 
Carlos Frederico Coelho Nogueira, o ex-advogado-geral da União Fábio Medina Osório 
e o advogado Eduardo Arruda Alvim, entre outros. Foi realizada também, na ocasião 
a premiação dos concursos “Melhor Arrazoado Forense”, “Literário” e “Fotográfi-
co” da APMP. Cobertura completa nas páginas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
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Após intensa mobilização do Minis-
tério Público e das entidades associativas 
de classe, como a APMP, o ministro Luiz 
Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ordenou que o projeto, que havia sido 
desfigurado, retorne para nova votação 
na Câmara Federal.                           Página 5

Vitória: STF ordena nova 
votação do projeto

anticorrupção na Câmara
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EDITORIAL

Boletim Informativo da Associação Paulista do Ministério Público
Ano IV, Nº 43, Dezembro de 2016

Associação Paulista do Ministério Público
Rua Riachuelo, nº 115, 11º andar - Centro

São Paulo (SP) - CEP 01007-904. 
 Telefone: (11) 3188-6464  

www.apmp.com.br

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

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

APMP – GESTÃO 2015/ 2016
Presidente: Felipe Locke Cavalcanti
1º Vice-presidente: Marcio Sérgio Christino
2º Vice-presidente: Gabriel Bittencourt Perez
1º Secretário: Paulo Penteado Teixeira Junior
2º Secretário: Tiago de Toledo Rodrigues
1º Tesoureiro: Marcelo Rovere
2º Tesoureiro: Francisco Antonio Gnipper Cirillo

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

APMP EM AÇÃO

CARTAS & OPINIÕES

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

APOIO AO MINISTRO 
MARCO AURÉLIO DE MELLO

A APMP divulgou, em 05/12, 
uma Nota de Apoio ao ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Mar-
co Aurélio de Mello. Naquela data, a 
Mesa Diretora do Senado decidiu não 
obedecer a decisão liminar do minis-
tro e manter o senador Renan Calhei-
ros (PMDB/AL) na Presidência do Se-
nado (posteriormente, o parlamentar 
ainda seria confirmado novamente no 
cargo). “Temos a mais absoluta con-
vicção de que a Ordem Democrática, 
ao contrário do que ocorre neste mo-
mento, deva ser preservada, e que o 
equilíbrio entre os três poderes, Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário, deva ser 
mantido, sem qualquer confronto de 
negação de autoridade. A Constitui-
ção Federal de 1988 é a grande con-
quista do povo brasileiro e não pode 
ser arranhada por questões de peque-
nez política ou pessoal”, dizia a Nota.

NOTA DE PESAR À FAMÍLIA 
DA SRA. ESTER COSENZO

No dia 05/12, a diretoria da 
APMP emitiu Nota de Pesar pelo fa-
lecimento da Sra. Ester Tonelli Cosen-
zo, mãe do promotor de Justiça José 
Carlos Cosenzo, que exerceu o cargo 
de presidente da APMP no período de 
2000 a 2004 e que foi também pre-
sidente da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-
namp), no período de 2006 a 2010. O 
óbito da Sra. Ester Cosenzo ocorreu 
no dia 03/12 e o enterro foi realizado 
no Cemitério da Ressurreição, em São 
José do Rio Preto (SP). “Nós, da APMP, 
dirigentes, associados e funcionários, 
externamos nossos mais profundos 
sentimentos de respeito e solidarie-
dade e enviamos nossas condolências 
para a família enlutada, nos colocando 
à disposição para o que for necessá-
rio”, dizia a Nota de Pesar da diretoria.

A SATISFAÇÃO DO DEVER CUMPRIDO

Com a extrema satisfação do de-
ver cumprido, concluímos nosso segun-
do biênio na diretoria da APMP com um 
quadro além de todas as nossas expec-
tativas. Afinal, fizemos investimentos e 
melhorias em todas as sedes, departa-
mentos e setores e profissionalizamos 
e dinamizamos a prestação de serviços 
aos associados, cada vez mais eficien-
tes. O trabalho institucional em defesa 
da classe e do Ministério Público ganhou 
enorme impulso e protagonismo, assim 
como as parcerias e colaborações ati-
vas com outras entidades e instituições.

A saúde financeira de nossa enti-
dade de classe também é sólida e cres-
cente. Ao assumirmos para o primeiro 
mandato, o total de recursos da APMP 
(contas correntes + aplicações + Fundo de 
Emergência) somava R$ 6,1 milhões; ao 
fim de 2016, quando concluirmos o se-

gundo biênio de ges-
tão, esse valor alcan-
ça R$ 12,3 milhões. 
Ou seja, mais que o dobro. Tudo isso – 
e muito mais – está detalhado em Re-
latório de Gestão que encaminhamos a 
todos os associados.

Assim, todos nós, que trabalha-
mos na diretoria da APMP a partir de 
2013, nos sentimos orgulhosos e satis-
feitos ao contemplar o quê e quanto foi 
feito. Muitos prosseguirão com o novo 
presidente, José Oswaldo Molineiro, que, 
com toda certeza, dará continuidade a 
essa gestão de pleno êxito. Muito gra-
to e parabéns a todos os que contribu-
íram para este sucesso.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação 

 Paulista do Ministério Público

“Quero parabenizar José Oswaldo 
Molineiro pela eleição à Presidência da 
APMP, que vai pegar o bastão e comple-
mentar o brilhante trabalho iniciado pelo 
Felipe Locke Cavalcanti.” – Alexandre de 
Moraes, ministro da Justiça e Cidadania

“Como presidente da APMP, Feli-
pe Locke Cavalcanti é um importante alia-
do da Conamp e de todas as demais as-
sociações estaduais em Brasília, nas lutas 
fundamentais que travamos em defesa do 
Ministério Público e de seus membros. 
Gostaria de cumprimentá-lo e a toda sua 
diretoria pelo trabalho realizado. Cerrare-
mos fileiras, agora, com o novo presiden-
te, José Oswaldo Molineiro, a quem saú-
do pela eleição.” – Norma Angélica Reis 
Cardoso Cavalcanti, presidente da Asso-

ciação Nacional dos Membros do Minis-
tério Público (Conamp)

“Cumprimento Felipe Locke Caval-
canti pelo magnífico trabalho que fez na 
APMP. É um líder do Ministério Público 
e tem se destacado como uma liderança 
nacional. E, na pessoa do Felipe, agrade-
ço toda a diretoria, que se notabiliza pela 
atuação em defesa da classe e da Institui-
ção em um momento, infelizmente, muito 
conturbado. Nós, do Ministério Público, so-
mos muito gratos por tudo o que fizeram. 
E cumprimento também toda a diretoria 
eleita para o próximo biênio, com a ex-
pectativa de muito sucesso. A APMP conti-
nua em boas mãos com o novo presidente, 
José Oswaldo Molineiro.” – Gianpaolo Po-
ggio Smanio, procurador-geral de Justiça
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José Oswaldo Molineiro é o presidente da 
Associação para o biênio 2017-2018

Nova diretoria foi eleita no dia 03/12 com 1.348 votos, de um total de 1.462 cédulas recebidas

Foi definida no dia 
03/12 a nova dire-
toria da APMP para 

o biênio 2017/2018, ten-
do o procurador de Justi-
ça José Oswaldo Molinei-
ro como seu presidente. A 
chapa “MP+Forte” é com-
posta ainda por Marcio Sér-
gio Christino, 1º vice-presi-
dente, Gabriel Bittencourt 
Perez,  2º vice-presidente, 
Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, 1º secretário, Tiago de 
Toledo Rodrigues, 2º secre-
tário, Renato Kim Barbosa, 
1º tesoureiro, Valéria Maio-
lini, 2ª tesoureira, e os dire-
tores dos Departamentos de 
Aposentados, Cyrdêmia da 
Gama Botto, de Patrimônio, 
Fabíola Moran Falloppa, de Relações Pú-
blicas, Paula Castanheira Lamenza, e de 
Prerrogativas Salmo Mohmari dos San-
tos Junior, além dos conselheiros fiscais 
Antonio Bandeira Neto, Enilson David 
Konomo e Pedro Eduardo de Camargo 
Elias (titulares) e Daniel Leme de Arru-
da, Fabiana Dal’Mas Rocha Paes e Pau-
lo Juricic (suplentes).

A chapa foi eleita com 1.348 vo-
tos, de um total de 1.462 cédulas recebi-
das. Foram apurados ainda 73 votos em 
branco e 41 nulos. A votação presencial 
ocorreu em 03/12 na Sede Executiva da 
APMP, no 11º andar do edifício sede do 
Ministério Público de São Paulo (MPSP), 
porém, a maioria dos votos foi recebi-
da pelos Correios e encaminhada pelos 
associados desde o dia 09/11 - confor-
me edital do pleito, publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE). A maior parte 
dos diretores eleitos é de integrantes 
da diretoria atual. José Oswaldo Moli-
neiro foi o 1º vice-presidente da APMP 
em 2013, tendo deixado o posto para 
compor o Conselho Superior do Minis-
tério Público (CSMP), entre 2014 e 2015, 
e, posteriormente, o Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores. 

CONTAS APROVADAS – Após o encerra-
mento da votação, a diretoria da APMP 
realizou assembleias ordinária e extraor-
dinária para prestação de contas do biê-
nio 2015-2016 e outras deliberações no 
Auditório Francismar Lamenza, na Sede 
Social, localizada no Largo São Francis-
co, no Centro de São Paulo.  A mesa foi 
composta pelo presidente Felipe Locke 
Cavalcanti, o 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, 
Marcelo Rovere, e os conselheiros fis-
cais Pedro Eduardo de Camargo Elias e 
Valéria Maiolini.

Pedro de Camargo Elias, em nome 
do Conselho Fiscal, fez um resumo de 
todas as ações da diretoria no biênio, 
de reforma, melhoria e modernização 
do patrimônio da APMP, e detalhou a 
evolução da situação financeira entre 
1º/01/2015 e 31/10/2016, revelando 
um acréscimo de quase R$ 4 milhões 
nos recursos disponíveis (na soma das 
contas correntes, Fundo de Emergên-
cia e aplicações), propondo a aprovação 
das contas. A Assembleia, por unanimi-
dade, acolheu a proposta e aprovou as 
contas apresentadas.

Na sequência, foi aprovada por 

unanimidade a previsão de 
que, para o próximo pleito 
da APMP (em 2018), as di-
retorias de Esportes, APMP 
Mulher, Previdência e Saú-
de tenham diretores eleitos. 
Também foram aprovadas 
por unanimidade autoriza-
ções de ações judiciais es-
pecíficas em favor dos as-
sociados da ativa, aposen-
tados e pensionistas.
HOMENAGEM – Por fim, na 
assembleia, o 1º secretá-
rio, Paulo Penteado Teixei-
ra Junior, pediu a palavra e 
agradeceu os colegas que 
terminam o mandato em 
31/12/2016 e que não con-
tinuarão na próxima gestão, 
o presidente Felipe Locke 

Cavalcanti, o 1º tesoureiro, Marcelo 
Rovere, o 2º tesoureiro, Francisco An-
tonio Gnipper Cirillo, e os conselheiros 
fiscais Luiz Marcelo Negrini de Oliveira 
Mattos (titular) e José Márcio Rossetto 
Leite (suplente). O 1º secretário propôs 
uma moção de agradecimento e a con-
fecção de um diploma e de uma placa 
para cada um deles, o que foi aprovado 
por unanimidade, sob aplausos.

Na assembleia estavam presen-
tes também, da diretoria da APMP do 
biênio que se encerra, o assessor espe-
cial da Presidência (e novo presidente 
para o biênio 2017-2018), José Oswaldo 
Molineiro, o 1º vice-presidente, Marcio 
Sérgio Christino, o 2º vice-presidente, 
Gabriel Bittencourt Perez, o 2º secre-
tário, Tiago de Toledo Rodrigues, o ou-
vidor, Paulo Juricic, a diretora do De-
partamento de Aposentados, Cyrdê-
mia da Gama Botto, um dos diretores 
do Departamento de Apoio aos Subs-
titutos, Renato Kim Barbosa, duas das 
diretoras da APMP Mulher, Maria Ga-
briela Prado Manssur e Celeste Leite 
dos Santos, e um dos diretores do De-
partamento de Prerrogativas Financei-
ra, Daniel Leme de Arruda.
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José Oswaldo Molineiro e o atual presidente, Felipe Locke Cavalcanti, no dia da votação
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Procurador português defende 
colegas brasileiros em artigo

Antônio Ventinhas critica punição a quem luta contra a corrupção

'No Brasil, parte dos políticos é arguida ou se encontra a ser investigada', destaca o procurador, em seu artigo

APMP NA IMPRENSA

O procurador da República de Por-
tugal e presidente do Sindicato 
dos Magistrados do Ministério 

Público (SMMP), Antônio Ventinhas, pu-
blicou no dia 07/12 artigo na imprensa 
portuguesa em defesa das prerrogati-
vas e do posicionamento tomado pelo 
Ministério Público brasileiro. No texto, 
intitulado “O Império Contra Ataca”, 
ressalta que cada vez mais os membros 
da Instituição de todo o mundo têm de 
estreitar relações e apoiar-se mutua-
mente, uma vez que a criminalidade é 
cada vez mais transnacional. O procu-
rador português foca suas considera-
ções na Operação Lava Jato e no esfor-
ço dos colegas brasileiros em investigar 
a corrupção e a lavagem de dinheiro.

“Enquanto em Portugal parece 
existir um consenso nacional no com-
bate à corrupção, esta matéria suscita 
muitas questões no Brasil, onde uma 
parte muito significativa dos políticos 
é arguida ou se encontra a ser investi-
gada por crimes de natureza econômi-
co-financeira”, observa o artigo de An-
tônio Ventinhas. “O Ministério Público 
brasileiro encontra-se a travar uma difí-
cil batalha pela defesa de princípios ba-
silares do Estado de Direito nos proces-
sos judiciais e fora deles”, acrescenta. 

O texto ainda discorre sobre o re-
cente em trâmite no Congresso Nacional, 
em Brasília, que prevê abuso de autorida-
de e criminaliza as atividades dos mem-

bros do Ministério Público e da Magistra-
tura. “Foram efetuadas contrapropostas 
pelo Congresso com o fim de sancionar 
criminalmente os magistrados por abuso 
de poder lutar contra a erradicação da 
corrupção”, observa Antônio Ventinhas.
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PRESIDENTE DA APMP
COMENTA MANIFESTO

No dia 21/11, foi lançado na 
sede do Instituto dos Advogados de 
São Paulo (Iasp) um manifesto contra 
Projetos de Lei que preveem anistia da 
prática de Caixa 2, corrupção e lavagem 
de dinheiro. A APMP foi uma das 18 
entidades e instituições que assinaram 
o documento e seu presidente, Felipe 
Locke Cavalcanti, foi entrevistado por 
diversos veículos da grande imprensa, 
entre eles, o telejornal “Hora 1”, da TV 
Globo, e o site do jornal O Globo. “Há 
uma operação tentar oprimir juízes, 
procuradores e promotores que atu-
am no combate à criminalidade”, de-
nunciou o presidente da APMP.

CBN E  JOVEM PAN OUVEM 
 PRESIDENTE DA APMP

Também por ocasião do lança-
mento do manifesto contra projetos 
que preveem anistia dos crimes de Cai-
xa 2, corrupção e lavagem de dinhei-
ro, o presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, concedeu entrevistas para 
as rádios CBN e Jovem Pan. “Se enten-
derem que Caixa 2 não é mais crime, 
estará tudo descriminalizado. Ou seja: 
solta todo mundo. E se for condenado, 
apaga e acabou”, disse o dirigente, à 
CBN. Já para a rádio Jovem Pan, Feli-
pe Locke Cavalcanti, afirmou: “Tirou-se 
dinheiro de empresas públicas, envol-
vidas em corrupção e devolveram este 
dinheiro via doação eleitoral”.

RECORD NEWS  RECEBE 
DIRIGENTE DA APMP

O jornalista Heródoto Barbeiro 
recebeu para uma entrevista no canal 
Record News, no dia 01/12, o 1º vice-
-presidente da APMP, Marcio Sérgio 
Christino, que é, também, membro do 
Conselheiro no Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP). O dirigente 
da entidade de classe comentou os re-
flexos do projeto sobre as 10 Medidas 
contra a Corrupção que foi aprovado 
na Câmara Federal totalmente desfigu-
rado e enviado ao Senado. “Essas me-
didas vão impedir que o promotor de 
Justiça possa continuar desenvolven-
do investigações como as da Operção 
Lava Jato, por exemplo”, enfatizou, no 
programa, Marcio Sérgio Christino.

ARTIGO NO ESTADÃO – O promo-
tor de Justiça José Reinaldo Guima-
rães Carneiro (foto) publicou, no dia 
03/12, artigo, intitulado “Vamos aca-
bar com o Ministério Público?”, no 
site do jornal O Estado de S.Paulo. 
Ressalta trecho do texto: “Querem 
um Ministério Público dócil, desguar-
necido e inoperante. Disseram não 
ao combate à corrupção. Aplaudi-
ram, com sua atitude, o desvio de 
verbas, as tramoias palacianas do 
poder público corrompido e a per-
petuação de um processo penal que 
somente vale para a população ca-
rente, que, há séculos, é a única a 
enfrentar sozinha os rigores da lei”.
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Vitória: ministro Luiz Fux ordena que  projeto 
anticorrupção volte à Câmara Federal

Decisão ocorreu após intensa mobilização do MP, da Magistratura e de entidades como a APMP

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Luiz Fux ordenou, 
em 14/12, que o projeto sobre 

as 10 Medidas Contra a Corrupção en-
viado totalmente desfigurado para o Se-
nado em 30/11 volte à Câmara dos De-
putados para maior discussão e nova 
votação. A decisão atendeu mandado 
de segurança impetrado no dia 02/12 
pelo deputado federal Eduardo Bolso-
naro (PSC/SP), que pedia a anulação, via 
liminar, da votação da matéria. E coroa 
a intensa mobilização do Ministério Pú-
blico, da Magistratura e das entidades 
associativas que os representam, como 
a APMP, que, após a deturpação do pro-
jeto original, mobilizaram a sociedade 
com atos públicos em todo o país, di-
vulgaram cartas, fizeram campanhas e 
dialogaram com parlamentares.

Na data da decisão do ministro 
Luiz Fux, o 1º vice-presidente da APMP, 
Marcio Sérgio Christino (que é, também, 
membro do Conselho Superior do Mi-
nistério Público), o 1º secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, e o 1º tesou-
reiro, Marcelo Rovere, estavam na capi-
tal federal para tratar sobre este proje-
to anticorrupção e outras matérias que 
tramitam no Congresso Nacional e que 
afetam promotores e procuradores de 
Justiça. Desde a aprovação do proje-
to anticorrupção de forma desfigura-
da (aprovação que agora foi anulada), 
a entidade de classe paulista concla-
mou atos públicos em todos os Fóruns 
do Estado, realizados na Capital e no In-
terior no dia 1º/12, e, na mesma data, 
participou de manifestação nacional em 
frente ao STF. Depois, participou de ato 
com mais de 200 mil pessoas na Aveni-
da Paulista, no dia 04/12.
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL - O pe-
dido do deputado Eduardo Bolsonaro, 
atendido pelo ministro Luiz Fux, do STF, 
citava a transformação do projeto ini-
cial, especialmente a cláusula sobre o 
abuso de autoridade, e a tentativa de 
votação por urgência no Senado já no 
dia seguinte à aprovação na Câmara. Em 

seu despacho, o ministro justificou que 
projetos de lei de iniciativa popular me-
recem tramitação diferenciada. Segundo 
Luiz Fux, a Câmara Federal não seguiu 
os preceitos legislativos adequados para 
o projeto e houve “evidente sobreposi-
ção do anseio popular pelos interesses 
parlamentares, frustrando a intenção 
da sociedade de apresentar uma pro-
posta de acordo com os seus anseios”.

O ministro do STF acrescentou 
em sua decisão, referindo-se textual-
mente ao Ministério Público e à Magis-
tratura: “No que diz respeito à Emenda 
de Plenário (EMP) nº 4, aprovada pela 
Câmara dos Deputados para acrescen-
tar ao PL nº 4.850/2016 os artigos 8º e 
9º, que tratam de crimes de abuso de 
autoridade de Magistrados e 10 Mem-
bros do Ministério Público, para além 
de desnaturação da essência da pro-
posta popular destinada ao combate à 
corrupção, houve preocupante atuação 
parlamentar contrária a esse desidera-
to, cujo alcance não prescinde da abso-
luta independência funcional de julga-
dores e acusadores”.

SEMINÁRIO JURÍDICO - A diretoria da 
APMP intensificará agora o contato com 
os deputados federais para que a nova 
votação do projeto das 10 Medidas Con-
tra a Corrupção preserve a matéria como 
foi proposta originalmente e apoiada 
por mais de 2 milhões de pessoas, que 
a subscreveram em todo o Brasil. No dia 
10/12, dirigentes da entidade de classe 
paulista reuniram-se no Guarujá (SP), 
durante a realização do XLIV Seminá-
rio Jurídico de Grupos de Estudos, com 
o presidente nacional do Partido da Re-
pública (PR), Antonio Carlos Rodrigues, 
que garantiu que será interlocutor dos 
promotores e dos procuradores de Jus-
tiça com os parlamentares de seu parti-
do, para tentar reverter, no Congresso 
Nacional, situação desfavorável ao Mi-
nistério Público e à Magistratura. Tam-
bém presentes ao evento realizado pela 
APMP, os deputados federais Antonio 
Goulart (PSD/SP) e Major Olimpio (SD/
SP) colocaram seus gabinetes à disposi-
ção da entidade de classe e da luta ins-
titucional do MP (leia notícias na pági-
na 12 desta edição).

O 1º secretário Paulo Penteado e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, com o deputado Eduardo Bolsonaro
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PGJ abriu palestras do Seminário, que contou com presença do ministro da Justiça
No evento da APMP, ministro Alexandre de Moraes comentou que a ‘crise chegou ao topo’ no Brasil, mas que, ‘felizmente, foi afastada’

O procurador-geral de 
Justiça (PGJ) Gianpao-
lo Poggio Smanio fez, 

no dia 08/12, a abertura dos 
painéis de debates do XLIV 
Seminário Jurídico dos Gru-
pos de Estudos, realizado pela 
APMP no Casa  Grande Hotel, 
no Guarujá (SP). Na ocasião, 
houve palestras do ministro 
da Justiça e Cidadania, Alexan-
dre de Moraes, do secretário 
da Educação do Estado de São 
Paulo, José Renato Nalini, e do 
presidente executivo do Insti-
tuto Internacional de Estudos 
de Direito do Estado (IIEDE) e 
ex-advogado geral da União, 
Fábio Medina Osório.

Compuseram a mesa 
com o PGJ e os palestrantes 
o presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, o ouvidor do 
Ministério Público de São Pau-
lo (MPSP), Roberto Fleury de 
Souza Bertagni, o diretor do 
Centro de Estudos e Aperfeiço-
amento Funcional/ Escola Superior do 
Ministério Público (Ceaf/ESMP), Anto-
nio Carlos da Ponte, o assessor especial 
da Presidência da APMP, recentemente 
eleito presidente da entidade de classe 
para o biênio 2017-2018, José Oswal-
do Molineiro, e o coordenador-geral 
dos Grupos de Estudos do MPSP, Pe-
dro Eduardo de Camargo Elias (que é, 
também, conselheiro fiscal da APMP).

 “A defesa do Ministério Públi-
co é a defesa da sociedade, já que so-
mos dela representantes. O Ministério 
Público é a instituição garantidora da 
democracia”, frisou, em seu discurso, 
o PGJ Gianpaolo Smanio. “Estamos to-
dos juntos na luta em defesa de nossas 
prerrogativas: CNPG [Conselho Nacio-
nal de Procuradores-Gerais], Conamp 
[Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público], Escola Superior 
[do MPSP], Ouvidoria e Corregedoria 
da Instituição, e a APMP, com parceria 
importante iniciada com o presidente 

Felipe Locke Cavalcanti, e que conti-
nuará com o próximo presidente, José 
Oswaldo Molineiro. Se o Brasil depen-
der do Ministério Público, estará em ex-
celentes mãos, em qualquer momen-
to”, acrescentou.

Por sua vez, o ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, afirmou: “Chega-
mos – e quase ultrapassamos – o que na 
Europa chamam de ‘guerrilha institucio-
nal’. Cada instituição, no Brasil, fecha-se 
em copas e acaba agredindo as outras. 
Mas conseguimos reverter. De todos os 
lados, o bom senso precisa prevalecer. 
Acho que o Ministério Público brasileiro 
sempre se pautou no diálogo, no enten-
dimento. Todos entendemos que é me-
lhor jogar água nessa fervura, senão po-
demos chegar a uma situação sem pre-
cedentes em nosso país”.

Na sequência, Fábio Medina Osó-
rio apresentou a palestra “Ações de im-
probidade administrativa e empresarial” 
e o secretário estadual José Renato Na-

Autoridades que compuseram a mesa do primeiro dia de palestras do XLIV Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos, organizado e realizado pela APMP 

O procurador-geal de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, e o 
 presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, na  abertura do evento

Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/ 
Escola Superior do MP (Ceaf/ESMP), Antonio Carlos da Ponte

Celeste Leite dos Santos e Paula Castanheira Lamenza,  diretoras 
da APMP, e o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino

Assessor especial e presidente eleito da APMP, José Oswaldo 
 Molineiro, e o ouvidor do MPSP, Roberto Fleury de Souza Bertagni
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PGJ abriu palestras do Seminário, que contou com presença do ministro da Justiça
No evento da APMP, ministro Alexandre de Moraes comentou que a ‘crise chegou ao topo’ no Brasil, mas que, ‘felizmente, foi afastada’

lini falou sobre “A missão educativa do 
Ministério Público”. Na plateia, estava 
presente também o subprocurador-geral 
de Planejamento Institucional do MPSP, 
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, e, re-
presentando o Órgão Especial do Colé-
gio de Procuradores, o conselheiro Pe-
dro de Jesus Juliotti.
COORDENAÇÃO GERAL DOS GEs – Ainda 
em 08/12, durante a abertura das pales-
tras do Seminário Jurídico, um dos con-
selheiros fiscais da entidade de classe, 
Pedro Eduardo de Camargo Elias, foi re-
conduzido, por aclamação, à função de 
coordenador geral dos Grupos de Estudos 
(GEs). Os coordenadores adjuntos para 
2017 serão definidos em breve. “Gosta-
ria de propor a continuidade de Pedro de 
Camargo Elias como coordenador geral 
dos Grupos de Estudos, pelo brilhante 
trabalho que vem realizando nesta fun-
ção. Conversamos sobre o assunto e no-
tei seu entusiasmo e o desejo de prosse-
guir na coordenação”, afirmou, durante 

a abertura do Seminário Jurídi-
co, o presidente da APMP, Feli-
pe Locke Cavalcanti. As mais de 
100 pessoas presentes aclama-
ram e aplaudiram a sugestão.

Pedro de Camargo Elias 
agradeceu a decisão e os cole-
gas que atuaram como coorde-
nadores adjuntos dos GEs em 
2016, Fabiola Moran Faloppa 
(diretora do Departamento de 
Patrimônio da APMP), Tiago de 
Toledo Rodrigues (2º secretário 
da entidade de classe), Renato 
Kim Barbosa (um dos diretores 
do Departamento de Apoio aos 
Substitutos) e Walter Tebet Fi-
lho. “Agradeço também a todos 
os coordenadores regionais dos 
GEs. Foram realizados 16 en-
contros, muito produtivos, e o 
objetivo é fazer ainda mais em 
2017”, completou.
DIRETORIA DA APMP – Além 
de Felipe Locke Cavalcanti, José 
Oswaldo Molineiro e Pedro Edu-
ardo de Camargo Elias, represen-

taram a APMP no Seminário Jurídico o 1º 
vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, 
o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt 
Perez, o 1º secretário, Paulo Penteado 
Teixeira Junior, o 2º secretário, Tiago de 
Toledo Rodrigues, o 1º tesoureiro, Mar-
celo Rovere, a diretora do Departamen-
to de Relações Públicas e Eventos, Paula 
Castanheira Lamenza, uma das diretoras 
do Departamento Cultural, Beatriz He-
lena Ramos Amaral, uma das diretoras 
da APMP Mulher, Celeste Leite dos San-
tos, um dos diretores do Departamento 
de Segurança, Gabriel César Zaccaria de 
Inellas (presidente da Comissão Proces-
sante permanente no MPSP), um dos di-
retores do Departamento de Apoio aos 
Substitutos, Renato Kim Barbosa, um dos 
diretores do Departamento de Prerroga-
tivas Financeiras, Daniel Leme de Arruda, 
dois dos diretores do Departamento de 
Esportes, Luciano Gomes de Queiroz Cou-
tinho e Rafael Abujamra, e um dos con-
selheiros fiscais, Enilson David Komono.

Autoridades que compuseram a mesa do primeiro dia de palestras do XLIV Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos, organizado e realizado pela APMP 

O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, foi um 
dos palestrantes do Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos

Presidente executivo do Instituto Internacional de Estudos de 
Direito do Estado e ex-advogado geral da União, Fábio Medina

José Renato Nalini, secretário da Educação do Estado de São 
Paulo, falou sobre 'A missão educativa do Ministério Público'

Pedro Eduardo de Camargo Elias foi eleito para mais um ano 
à função de coorde coordenador geral dos Grupos de Estudos



8 APMP EM AÇÃO - Dezembro 2016

Segundo dia de palestras do Seminário Jurídico teve três exposições sobre o novo CPC
Na abertura, a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, afirmou: ‘O Ministério Público é um investimento no patrimônio da Nação’

Em 09/12, três expo-
sições sobre o novo 
Código de Processo 

Civil (CPC) marcaram o se-
gundo dia de palestras do 
XLIV Seminário Jurídico de 
Grupos de Estudos reali-
zado pela APMP no Casa 
Grande Hotel, no Guarujá 
(SP): dos desembargado-
res aposentados do Tribu-
nal de Justiça de São Pau-
lo (TJSP) e professores de 
Direito Processual Civil da 
Universidade de São Paulo 
(USP) Antônio Carlos Mar-
cato e José Roberto dos 
Santos Bedaque e do ad-
vogado Eduardo Arruda Al-
vim. Também falaram, na 
ocasião, o deputado fede-
ral Major Olimpio (SD/AP) 
e a presidente da Associa-
ção Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público 
(Conamp), Norma Angéli-
ca Reis Cardoso Cavalcan-
ti, que fez um resumo da mobilização 
das entidades que representam o Mi-
nistério Público e a Magistratura frente 
a uma série de projetos que tramitam 
no Congresso Nacional – e que afetam 
negativamente as duas instituições.

“O Ministério Público e a Magis-
tratura não são causas da dívida públi-
ca. Nós, pelo contrário, somos a solu-
ção. Afinal, somos nós que vamos re-
cuperar o dinheiro desviado da corrup-
ção, para que seja investido nos pro-
gramas sociais”, afirmou Norma Caval-
canti, referindo-se à Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que pretende 
limitar gastos públicos. “O Ministério 
Público é um investimento no patri-
mônio da Nação. Mas tenham certeza 
que estamos sendo perseguidos pelos 
nossos acertos, não por nossos erros. 
Porque temos erros, sim, mas muito 
mais acertos”, acrescentou a presiden-
te da Conamp, que elogiou a atuação 
do presidente da APMP, Felipe Locke 

Cavalcanti, e da diretoria da entidade 
de classe paulista, em Brasília.

Além de Norma Cavalcanti, do 
presidente da APMP e dos quatro pa-
lestrantes, compuseram a mesa, na 
ocasião, o procurador-geral de Justi-
ça, Gianpaolo Poggio Smanio, o ouvi-
dor do Ministério Público de São Pau-
lo (MPSP), Roberto Fleury de Souza 
Bertagni, o diretor do Centro de Es-
tudos e Aperfeiçoamento Funcional/ 
Escola Superior do Ministério Público 
(Ceaf/ESMP), Antonio Carlos da Pon-
te, o ex-governador de São Paulo, ex-
-presidente da Conamp e ex-presiden-
te da APMP, Luiz Antônio Fleury Filho, 
o assessor especial da Presidência da 
APMP, recentemente eleito presiden-
te da entidade de classe para o biênio 
2017-2018, José Oswaldo Molineiro, 
e o coordenador-geral dos Grupos de 
Estudos do MPSP, Pedro Eduardo de 
Camargo Elias (que é, também, con-
selheiro fiscal da APMP).

O segundo dia de palestras do Seminário Jurídico teve a presença do deputado federal Major Olimpio e três palestras sobre o novo Código de Processo Civil

No Seminário, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e a 
presidente da Conamp, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti

Deputado Major Olimpio, procurador Pedro Juliotti, 2º  secretário 
da APMP, Gabriel Perez, e 1º secretário, Paulo Penteado

O ouvidor da APMP, Paulo Juricic (à esquerda), e o 
 subprocurador-geral de Planejamento, Paulo Sérgio de  Oliveira e Costa 

Luciano Gomes de Queiroz Coutinho (à esquerda), um dos  diretores 
do Departamento de Esportes da APMP, durante o Seminário
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Segundo dia de palestras do Seminário Jurídico teve três exposições sobre o novo CPC
Na abertura, a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, afirmou: ‘O Ministério Público é um investimento no patrimônio da Nação’

PALESTRAS SOBRE O NOVO CPC - Após 
a abertura feita pela presidente da Co-
namp, o professor Antônio Carlos Mar-
cato proferiu palestra sobre “O Minis-
tério Público e o Novo Código de Pro-
cesso Civil”, e o professor José Rober-
to dos Santos Bedaque e o advogado 
Eduardo Arruda Alvim discorreram so-
bre “Alterações do Código Processual 
Civil”. “A repercussão do novo Código 
de Processo Civil, sob o ponto de vis-
ta do Ministério Público, na área cível, 
é praticamente a mesma. Mas é claro 
que há algumas novidades”, observou 
Antônio Carlos Marcato.

“Os problemas estão mais no âm-
bito interno do processo do que no di-
reito material. É uma inversão de valo-
res: o processo torna-se a coisa mais im-
portante do mundo, quando, na verda-
de, ele serve à alguma coisa”, disse José 
Roberto dos Santos Bedaque. “O grande 
problema não é a imposição das orien-
tações, mas a falta das representativi-

dades necessárias – ou fal-
ta de critérios mais rígidos”, 
avaliou, por sua vez, Eduar-
do Arruda Alvim.
EVENTO DA APMP E LIVRO - 
Os professores Antônio Car-
los Marcato e José Roberto 
dos Santos Bedaque foram 
dois dos expositores do 1º 
Ciclo de Palestras sobre o 
Novo CPC, realizado pela 
APMP entre os dias 25/05 
e 15/06/2015 no Auditório 
Franscismar Lamenza da 
Sede Social da entidade de 
classe, no Largo São Fran-
cisco, Centro de São Paulo. 
Aquele evento teve tam-
bém, como palestrantes, 
Clilton Guimarães dos San-
tos, procurador de Justiça, 
professor de Direito e con-
sultor jurídico, Hugo Nigro 
Mazzilli, procurador de Jus-
tiça aposentado, professor 
de Direito e consultor jurí-
dico, Antonio Carlos Mat-

teis de Arruda Júnior, doutor em Direito 
Processual Civil, e Deborah Pierri, uma 
das diretoras do Departamento de Pre-
vidência da APMP.

Em novembro deste ano, a APMP 
editou e colocou à disposição de seus as-
sociados e dos membros do Ministério 
Público uma versão digital do livro “Co-
mentários ao Código de Processo Civil/ 
2015”, que tem como coordenadoras as 
procuradoras de Justiça Deborah Pierri e 
Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira. O 
grupo de trabalho que produziu a obra 
foi composto pelas analistas Ana Caro-
lina Lepage Parzanese, Juliana Pellegri-
no Vieira, Lívia de Freitas Canile, Patrí-
cia Gomes da Silva Torres, Rafaele Inês 
Fonseca e Thiago Gutierrez Miadaira, 
e os estagiários Ayrton Falcão de Aqui-
no e Maria Fernanda Rabelo Ramalho. 
O livro, lançado apenas em versão digi-
tal, está disponível no portal da APMP 
(www.apmp.com.br) e foi enviado para 
a classe, para magistrados e advogados.

O segundo dia de palestras do Seminário Jurídico teve a presença do deputado federal Major Olimpio e três palestras sobre o novo Código de Processo Civil

Ex-governador Luiz Antonio Fleury Filho, deputado federal Major 
Olimpio e o presidente eleito da APMP, José Oswaldo Molineiro

O projessor Antônio Carlos Marcato proferiu no  Seminário  palestra 
sobre 'O Ministério Público e o Novo Código de  Processo Civil'

Advogado e professor da PUC, Eduardo de Arruda Alvim,  abordou 
o tema 'Alterações do Código Processual Civil' no Seminário

O diretor da ESMP, Antonio Carlos da Ponte, o professor José 
 Roberto dos Santos Bedaque, e o ex-governador Luiz  Antônio Fleury
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Conselheiros do CNMP e do CNJ prestigiaram o Seminário Jurídico realizado pela APMP
Também falaram o ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, o deputado Antonio Goulart e o professor Carlos Frederico Coelho Nogueira

O dia 10/12, terceiro 
e último de pales-
tras do XLIV Semi-

nário Jurídico de Grupos de 
Estudos, organizado e reali-
zado APMP no Casa Grande 
Hotel, no Guarujá (SP), foi 
prestigiado com palestras de 
conselheiros de dois colegia-
dos nacionais, Fábio Bastos 
Sticca, membro do Conse-
lho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), e Arnaldo 
Hossepian Salles Lima Jú-
nior, membro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 
Eles fizeram exposições so-
bre os Conselhos que inte-
gram e situação enfrentada 
pelo Ministério Público, com 
matérias prejudiciais à sua 
independência que trami-
tam no Congresso Nacional. 
A abertura foi feita por Luiz 
Antônio Fleury Filho, procu-
rador de Justiça aposentado, 
ex-governador de São Paulo 
e ex-presidente da APMP e da Associa-
ção Nacional dos Membros do Ministé-
rio Público (Conamp), e falaram ainda o 
Antonio Goulart (PSD/SP), o procurador 
aposentado e professor de Processo Pe-
nal Carlos Frederico Coelho Nogueira e 
um dos conselheiros fiscais da APMP, Enil-
son David Komono.

“Os Ministérios Públicos estaduais 
têm cerca de 16 mil membros, no Brasil, 
e três conselheiros que os representam 
no CNMP, e eu tenho a honra de ser um 
deles. Já o Ministério Público da União, 
o Federal, o Militar, o do Trabalho e o do 
Distrito Federal e Territórios têm, juntos, 
cerca de dois mil membros. Por isso vive-
mos dificuldade por causa dessa dispari-
dade”, explicou Fábio Bastos Sticca. Sobre 
o momento difícil do Ministério Público, 
afirmou: “Estamos sendo responsabiliza-
dos por algo que não fizemos, mas essa 
conta virá para nós. Há um grande risco 
de que venha ‘sanção máxima’, de forma 
transversa, e atinja todos os membros da 
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Instituição. Não podemos ver o Ministé-
rio Público ser vilipendiado”.

Arnaldo Hossepian Salles Lima Jú-
nior, por sua vez, disse que “o CNJ vive 
momento de transição, após a saída 
de sua presidência do ministro Ricardo 
Lewandowski, em setembro, na medida 
em que quase tudo o que estava sendo 
feito passa a ser repensado”. Sobre a si-
tuação de dificuldade enfrentada pelas 
instituições, o conselheiro do CNJ alertou: 
“Estamos todos nos sentindo desconfor-
táveis com a forma como muitas vezes o 
Ministério Público e a Magistratura são 
apresentados na mídia. Devemos todos 
tomar consciência de que é hora de nos 
unirmos, de que o Ministério Público e 
a Magistratura têm um trabalho árduo 
pela frente”.

O presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, a propósito das exposi-
ções, ressaltou que o deputado federal 
Edson Moreira (PR/MG) colheu mais de 
180 assinaturas na Câmara dos Deputa-

Encerramento do último dia de palestras do Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos, organizado e realizado pela APMP no Casa Grande Hotel, no Guarujá

O ex-governador de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho, e 
o presidente recém-eleito da APMP, José Owaldo Molineiro

Deputado Antonio Goulart em sua exposição no Seminário 
 Jurídico, ao lado da presidente da Conamp, Norma Cavalcanti

Diretora de Relações Públicas, Paula Lamenza, 2º secretário, 
Tiago Rodrigues, e presidente eleito, José Oswaldo Molineiro

O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior (de 
camiseta azul), e, ao centro, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere
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Conselheiros do CNMP e do CNJ prestigiaram o Seminário Jurídico realizado pela APMP
Também falaram o ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, o deputado Antonio Goulart e o professor Carlos Frederico Coelho Nogueira

Encerramento do último dia de palestras do Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos, organizado e realizado pela APMP no Casa Grande Hotel, no Guarujá
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dos e apresentou Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) para alterar a compo-
sição do CNMP, prestigiando os Ministé-
rios Públicos estaduais.
EQUILÍBRIO E UNIÃO NO MP – Ao fazer a 
abertura do terceiro e último dia de pales-
tras do Seminário Jurídico, o ex-governa-
dor Luiz Antônio Fleury Filho ressaltou: “O 
momento de crise é momento de equilí-
brio. A atuação do Ministério Público, nes-
se momento difícil que enfrenta com pro-
jetos que causam preocupação em trâmi-
te no Congresso Nacional, deve se pautar 
pelo respeito e pelo cuidado”.

Na sequência, o deputado federal 
Antonio Goulart, que compareceu acom-
panhado pelo filho Rodrigo Goulart, re-
cém-eleito vereador em São Paulo, apre-
sentou a palestra “O Legislativo e o Minis-
tério Público”. E, por fim, o professor Car-
los Frederico Coelho Nogueira falou sobre 
“Famigerado ‘Juiz das garantias’ do projeto 
do Novo Código de Processo Penal”. “Por 
que, num momento tão delicado para o 

Ministério Público, com ma-
térias preocupantes em trâ-
mite no Congresso Nacional, 
falar no novo Código de Pro-
cesso Penal [CPP]?”, ques-
tionou. “Porque ele é uma 
onda que vem se avizinhan-
do no horizonte e que chega-
rá à praia como um tsunami, 
que vai levar de roldão toda 
e qualquer possibilidade de 
combate à criminalidade no 
Brasil”, alertou.
PROJETOS SOCIAIS – Por 
sua vez, o promotor de Jus-
tiça Enilson David Komono, 
um dos conselheiros fiscais 
da APMP, fez a apresenta-
ção de três projetos sociais 
criados em Bauru, no Inte-
rior de São Paulo, dos quais 
é sócio-fundador e coorde-
nador: o “SOS Global”, que 
presta ajuda voluntária para 
vítimas de desastres naturais 
em todo o mundo, o “Creche 
Sementinha”, que investe na 

educação e formação de crianças caren-
tes, e o “Wise Madness”, para crianças 
e adolescentes, com valorização do es-
porte, da cultura da paz e da prevenção 
contra drogas.

Também compuseram a mesa 
do terceiro e último dia de palestras do 
Seminário Jurídico a presidente da Co-
namp, Norma Cavalcanti, o procurador-
-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo 
Poggio Smanio, o ouvidor do Ministério 
Público de São Paulo (MPSP), Roberto 
Fleury de Souza Bertagni, o diretor do 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional/ Escola Superior do Ministé-
rio Público (Ceaf/ESMP), Antonio Carlos 
da Ponte, o assessor especial da Presi-
dência da APMP, recentemente eleito 
presidente da entidade de classe para 
o biênio 2017-2018, José Oswaldo Mo-
lineiro, e o coordenador-geral dos Gru-
pos de Estudos do MPSP, Pedro Eduar-
do de Camargo Elias (que é, também, 
conselheiro fiscal da APMP).

Conselheiro Fábio Bastos Sticca, do Conselho Nacional do 
 Ministério Público, prestigiou o Seminário organizado pela APMP

O conselheiro Arnaldo Hossepian Salles Lima Júnior  representa 
o Estado de São Paulo no Conselho Nacional de Justiça

Professor Carlos Frederico Coelho Nogueira criticou a criação 
do juiz de garantias prevista no novo Código de Processo Civil

Projetos sociais desenvolvidos em Bauru foram apresentados 
pelo promotor Enilson David Komono, conselheiro fiscal da APMP
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Presidente do PR promete empenho para 
tentar reverter situação no Congresso

Em reunião com a diretoria da APMP, Antonio Carlos Rodrigues garantiu interlocução com parlamentares

Deputados colocam gabinetes à disposição dos membros do MP
Dois deputados federais paulistas, 

Antonio Goulart (PSD) e Major Olimpio 
(SD), fizeram exposições sobre “O Legis-
lativo e o Ministério Público” no XLIV Se-
minário Jurídico de Grupos de Estudos, 
organizado e realizado pela APMP entre 
os dias 07 e 11/12 no Casa Grande Hotel, 
no Guarujá (SP). Ambos elogiaram as atu-
ações da APMP e da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público (Co-
namp) em Brasília e colocaram seus gabi-
netes na Câmara Federal à disposição dos 
membros e das entidades representativas 
dos promotores e procuradores de Justiça.

“Sempre defendi a independên-
cia e o fortalecimento do Ministério Pú-
blico. Votei contra a emenda que prevê 

crime de responsabilidade para promoto-
res e juízes, a mordaça que querem colo-
car no Ministério Público e na Magistratu-
ra”, comentou Antonio Goulart, que esta-
va acompanhado pelo filho, Rodrigo Gou-
lart (PSD), recém-eleito vereador de São 
Paulo. “A APMP e a Conamp têm feito um 
trabalho muito grande em Brasília, e eu te-
nho colocado meu gabinete à disposição 
das duas entidades. Alguns colegas do Mi-
nistério Público, e inclusive da APMP, já au-
xiliaram meu mandato, com ideias, suges-
tões e informações. Temos uma grande 
luta pela frente. A dificuldade que o país 
atravessa vai atingir a todos”, completou.

Major Olimpio, por sua vez, aler-
tou: “Estamos enfrentando um momen-

to muito difícil. O papel de fiscal da Lei 
[do Ministério Público] está sendo ques-
tionado por quem quer viver à margem 
da Lei. Colocaram no projeto das 10 Me-
didas Contra a Corrupção uma emen-
da falando em abuso de autoridade de 
juízes e promotores, mas não foi para 
fazer nenhuma melhoria. Hoje, quem 
quer que cumpra a Lei, no nosso país, 
é alvo de perseguição”. Ao colocar seu 
gabinete à disposição dos promotores 
e dos procuradores de Justiça, o parla-
mentar afirmou: “Fico feliz por ser re-
cebido como uma força amiga. Quero 
ser mais um aliado dos Ministérios Pú-
blicos dos Estados. Me coloco absolu-
tamente à disposição dos senhores”.

O presidente nacional do Partido 
da República (PR), Antonio Car-
los Rodrigues, reuniu-se com a 

diretoria da APMP no dia 10/12, no Casa 
Grande Hotel, no Guarujá (SP), durante 
o XLIV Seminário Jurídico de Grupos de 
Estudos. Ex-senador e ex-ministro dos 
Transportes, ele garantiu que será inter-
locutor dos promotores e dos procura-
dores de Justiça com os parlamentares 
de seu partido, para tentar reverter, no 
Congresso Nacional, situação desfavorá-
vel ao Ministério Público e à Magistra-
tura. Tramita no Senado projeto sobre 

A partir da esquerda: Celeste Leite dos Santos, da APMP Mulher, Gabriel Bittencourt Perez, 2º vice-presidente da APMP, Pedro de Camargo Elias, conselheiro 
fiscal, Marcio Christino, 1º vice-presidente, Antonio Carlos Rodrigues, Norma Cavalcanti, presidente da Conamp, e Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP

as 10 Medidas Contra a Corrupção que 
foi aprovado na Câmara Federal total-
mente desfigurado, com emendas que 
acomprometem a atuação e a indepen-
dência das duas instituições. A diretoria 
da APMP tem se mobilizado, em Brasí-
lia, contra a aprovação dessas emendas.

Atualmente, o PR possui quatro 
senadores em exercício e 42 deputados 
federais. Antonio Carlos Rodrigues, que 
já havia se reunido com a diretoria da 
APMP na Sede Executiva, no dia 03/10, 
foi recepcionado no Casa Grande Hotel, 
no Guarujá, pelo presidente da entidade 

de classe paulista, Felipe Locke Cavalcan-
ti, pelo 1º vice-presidente, Marcio Sérgio 
Christino (que é, também, membro do 
Conselho Superior do Ministério Públi-
co), pelo 2º vice-presidente, Gabriel Bit-
tencourt Perez, por um dos conselheiros 
fiscais, Pedro Eduardo de Camargo Elias 
(que é o coordenador geral dos Grupos 
de Estudos), por uma das diretoras do 
Departamento APMP Mulher, Celeste 
Leite dos Santos, e pela presidente da 
Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), Norma An-
gélica Reis Cardoso Cavalcanti.
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APMP envia Nota Técnica ao Congresso 
contrária à Reforma da Previdência

Tese foi aprovada por unanimidade durante o XLIV Seminário Jurídico e encampada pela Conamp

Um estudo aprofundado sobre 
a Reforma da Previdência, pro-
posta pelo governo federal, foi 

elaborado pela diretoria da APMP a 
fim de demonstrar os pontos falhos do 
Projeto de Emenda à Constituição (PEC 
287/16) junto aos parlamentares e me-
lhor defender as prerrogativas do Minis-
tério Público neste assunto. De autoria 
do 1º secretário da entidade de classe 
paulista, Paulo Penteado Teixeira Junior, 
a Nota Técnica, que explicita a posição 
contrária da APMP à reforma, foi apro-
vada por unanimidade e encampada 
pela a Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Conamp) du-
rante o XLIV Seminário Jurídico de Gru-
pos de Estudos, organizado e realizado 
pela APMP no Guarujá (SP) entre os dias 
07 e 11/12, e seguiu para o Congresso 
Nacional, em Brasília (DF), de imediato.

Colaboraram neste trabalho as 
diretoras do Departamento de Previ-
dência da APMP, Deborah Pierri e Maria 
da Glória Villaça Borin Gavião de Almei-
da, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, um 
dos diretores de Prerrogativas Financei-
ras, Daniel Leme de Arruda, os procu-
radores de Justiça aposentados Carlos 
Francisco Bandeira Lins, Carlos Frederi-
co Coelho Nogueira e Airton Florentino 
de Barros e o gerente do Departamento 
de Informática da APMP, Ricardo Roxo.

“O estudo foi feito pela APMP a 
pedido da Conamp, para a qual o enca-
minhamos imediatamente. Detalha todos 
os pontos nocivos e prejudiciais à socie-
dade e ao Ministério Público, para ser en-
tregue aos parlamentares, em Brasílias, 
para conscientizá-los de todos os riscos”, 
afirmou o presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, durante o encerramen-
to das palestras do Seminário Jurídico.

No texto, que foi elaborado após 
dezenas de reuniões com parlamentares 
e com técnicos do Ministério da Previdên-
cia Social e do Tribunal de Contas da União 
(TCU), há um aprofundado demonstrativo 
de todo o sistema da previdência hoje, prin-
cipalmente do que tange o setor público, 
externando dados técnicos, atuariais e tam-
bém jurídicos das premissas equivocadas, 
da funcionalidade distorcida e da grave inco-
erência sistêmica que envolvem a reforma.

Presente ao evento realizado no 
Guarujá, a presidente da Conamp, Nor-
ma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, 
agradeceu e deferiu que a linha mes-
tra de atuação da Associação Nacional 
sobre a reforma da Previdência será 
o trabalho feito pela APMP, integral-
mente adotado e acolhido. Na mesma 
ocasião, o procurador de Justiça apo-
sentado, ex-governador do Estado de 
São Paulo e ex-presidente da APMP e 
da Conamp, Luiz Antônio Fleury Filho, 
ressaltou: “A maior luta que teremos 
pela frente é a Reforma da Previdência”.
DIÁLOGO INSTITUCIONAL - Nos dias 25 
e 26/10 deste ano, representando a dire-
toria da APMP, Paulo Penteado Teixeira 
Junior e Marcelo Rovere estiveram no 
Congresso Nacional para travar conver-

O 1º tesoureiro da APMP, Paulo Penteado (no centro), foi o autor do trabalho sobre a reforma da Previdência
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sas preliminares com parlamentares de 
diversos partidos sobre a perspectiva 
de reforma da Previdência. Para melhor 
defender as prerrogativas do Ministério 
Público neste assunto, se comprome-
teram a elaborar e encaminhar a todos 
eles um trabalho aprofundado, o que 
de fato ocorreu no início de dezembro.
COMISSÃO DE APOSENTADOS – Em 
29/11, a APMP, representada pelo seu 2º 
vice-presidente, Gabriel Bittencourt Pe-
rez, participou de reunião da Comissão 
de Aposentados da Conamp, em Brasília, 
que tratou, entre outros assuntos, a re-
forma previdenciária pretendida pelo go-
verno federal e a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 555/06, que extingue 
a cobrança da contribuição sobre os pro-
ventos de aposentados e pensionistas.

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA – Uma das autoridades que prestigia-
ram o XLIV Seminário Jurídico dos Grupos de Estudos foi o secretário da Se-
gurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, que foi 
recepcionado pelo assessor especial da Presidência e recém-eleito presiden-
te da APMP, José Oswaldo Molineiro, e por um dos diretores do Departamen-
to de Apoio aos Substitutos e recém-eleito 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.
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Concurso ‘Melhor Arrazoado’ homenageia Washington Barra, ex-presidente da APMP
Procurador de Justiça faleceu em 2015; Seminário Jurídico também teve premiação dos concursos ‘Fotográfico’ e ‘Literário’

O procurador de Justiça Wa-
shington Epaminondas Medei-
ros Barra, falecido em agosto 

de 2015, que foi presidente da APMP 
por mais tempo (dez anos, em cinco 
gestões), foi homenageado pela enti-
dade de classe, que batizou com seu 
nome os prêmios do “Melhor Arrazo-
ado Forense – 2016”. No dia 09/12, 
durante o XLIV Seminário Jurídico de 
Grupos de Estudos, realizado pela 
APMP no Casa Grande Hotel, no Gua-
rujá (SP), foram feitas as premiações 
dos vencedores do “Melhor Arrazoa-
do”, do “VII Concurso Fotográfico” e do 
“VIII Concurso Literário”. Na cerimô-
nia, houve show com a banda Simple.

“Washington Barra foi uma 
pessoa extraordinária. Sempre lutou 
pelo Ministério Público paulista e pela 
APMP. Já havíamos batizado a Sede 
Social com seu nome, mas temos que 
lembrá-lo sempre”, frisou o presiden-
te da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
que, na sequência, convidou a diretora 
do Departamento de Relações Públi-
cas e de Eventos da entidade de clas-
se, Paula Castanheira Lamenza, para 
entregar flores à promotora de Justiça 
Ana Maria de Castro Garms, ex-com-
panheira de Barra. Estava presente 
no palco, também, José Oswaldo Mo-
lineiro, um dos assessores especiais da 
Presidência e recém-eleito presiden-
te da APMP para o biênio 2017-2018.

Na Série Cri-
minal do “Melhor 
Arrazoado”, que teve 
como banca exami-
nadora os procura-
dores de Jutiça Luiz 
Antonio Guimarães 
Marrey (ex-procura-
dor-geral de Justi-
ça), Luiza Nagib Eluf 
e Newton Reginato, 
a Menção Honrosa 
(Segunda Instância) 
foi dada a Fábio Perez 
Fernandes, pelo tra-
balho “A tentativa e 
as suas modalidades”, 
e a Menção Honrosa 
(Primeira Instância) 
foi entregue a Rodri-
go Fernandez Dacal 
e Silvio de Cillo Leite 
Loubeh, pelo traba-
lho “Máfia dos jogos 
e corrupção policial”.

O 3º colocado 
foi para “Desfalque 
contra a APAE – Ministério Público na 
promoção da responsabilidade dos ges-
tores”, de Eduardo Caetano Querobim 
e Estevão Luís Lemos Jorge; o 2º colo-
cado foi “Dano moral difuso no Pro-
cesso Penal”, de Aroldo Costa Filho; e 
a 1ª colocação ficou com “Operação 
Lipoaspiração – Combate ao tráfico de 

drogas na cidade de Campos do Jordão 
– Duro golpe na facção criminosa que 
atuava na cidade”, de Alexandre Affon-
so Castilho, Henrique Lucas de Miran-
da e Sebastião José Pena Filho Brasil.

Já na Série Difusos e Coletivos, 
com banca examinadora formada pelos 
procuradores de Justiça Deborah Pier-

Felipe Locke Cavalcanti, José Oswaldo Molineiro e Paula Castanheira Lamenza, dirigentes da APMP, com a procuradora aposentada Luiza Nagib Eluf, componente da ban-
ca examinadora, e os vencedores da Série Criminal do Concurso 'Melhor Arrazoado Forense - 2016': Fábio Perez Fernandes, Rodrigo Fernandez Dacal, Silvio de Cillo Lou-
beh, Eduardo Caetano Querobim, Estevão Luís Lemos Jorge, Aroldo Costa filho, Alexandre Affonso Castilho, Henrique Lucas de Miranda e Sebastião José Pena Filho Brasil

Dirigentes da APMP, membros da banca examinadora e os vencedores do 
 Concurso Fotográfico: Arésio de Souza, José Claudio Zan e Mauro Celso Alvarenga

Dirigentes, examinadores e vencedores do Concurso Literário: Euclides Ferreira 
da Silva Junior, Carlos Francisco Bandeira Lins e Eudes Quintino de Oliveira Jr
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ri (uma das diretoras do Departamento 
de Previdência da APMP), Motauri Cioc-
chetti de Souza e Munir Cury (aposenta-
do), a Menção Honrosa (Segunda Instân-
cia) foi para o trabalho “Direito à mora-
dia”, de Paulo César Correa Borges, e a 
Menção Honrosa (Primeira Instância) foi 
para “Ação Civil Pública em defesa da or-

dem urbanística e do 
meio ambiente, em ra-
zão do licenciamento e 
implantação de lotea-
mento residencial”, de 
Luís Roberto Proença.

A 3ª colocação 
ficou com o trabalho 
“Ação Civil de impro-
bidade administrati-
va contra o membro 
da ‘Máfia dos Fiscais 
do INSS’ – Atuação do 
Ministério Público e da 
administração públi-
ca no combate à cor-
rupção”, de José Carlos 
Guillem Blat (um dos 
diretores do Departa-
mento de Relações Pú-
blicas da APMP), Sil-
vio Antonio Marques 
e Valter Foleto San-
tin; o 2º colocado foi 
o trabalho “Poluição 
eletromagnética por 
linha de alta tensão”, 

de Claudemir Battalini; e a 1ª coloca-
ção ficou com “Ação Civil Pública de 
combate ao abusivo uso da pulveriza-
ção de agrotóxicos”, de Gabriel Lino de 
Paula Pires e Silvio Martins Barbatto.

Encerrando o prêmio “Melhor Ar-
razoado”, a Série Cível, que teve na Banca 
Examinadora as procuradoras de Justiça 

Aparecida Maria Valadares da Costa, Ju-
ang Yuh Yu e Regina Helena da Silva Si-
mões (aposentada), a Menção Honrosa 
foi dada a Henrique Braso Schulz, pelo 
trabalho “Responsabilidade civil de ad-
ministradora de benefícios por defeito 
na comercialização de planos de saúde”.
CONCURSOS CULTURAIS – Também fo-
ram premiados, no Seminário Jurídico 
de Grupos de Estudos, os vencedores 
do “VII Concurso Fotográfico”, que teve 
como banca examinadora os jornalis-
tas da APMP Ana Paula Dutra Soares, 
Dora Regina Estevam (ambas assesso-
ras de Imprensa) e Marcelo dos Santos 
Pereira (fotógrafo). A Menção Honro-
sa foi para o trabalho “Liberdade”, de 
Aresio Leonel de Souza; o 2º colocado 
foi “Chuva de cores”, de José Cláudio 
Zan; e o 1º foi “A onça do Itapará”, de 
Mauro Celso Mendonça de Alvarenga.

Por fim, o “VIII Concurso Literá-
rio”, que teve como banca examinado-
ra as procuradoras de Justiça Maria Alice 
Ferreira da Rosa e Beatriz Helena Ramos 
Amaral (aposentada, uma das diretoras 
do Departamento Cultural da APMP) e o 
jornalista Marcos Palhares (assessor de 
Imprensa da entidade de classe), premiou 
com Menção Honrosa Euclides Ferreira da 
Silva Junior, pela poesia “Alegria de viver”; 
com o 2º lugar, Carlos Francisco Bezerra 
da Rocha Bandeira Lins, por “Ministério 
Público”; e com o 1º lugar, Eudes Quinti-
no de Oliveira Junior, por “Vida in vitro”.

Diretores da APMP com integrantes da banca examinadora da Série Cível,  Regina 
Helena da Silva Simões, Aparecida Maria Valadares da Costa e Juan Yuh Yu

Vencedores da Série Difusos e Coletivos: Paulo César Borges, Luíz Proença,  silvio 
Marques, Valter Santin, Claudemir Battalini, Gabirel Pires e silvio Barbatto
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A psicóloga Maria Lygia Alli Molineiro, a diretora Celeste Leite dos Santos e a procuradora Luiza Nagib Eluf

Cine Debate do Seminário Jurídico  apresentou 
e debateu filme ‘O segredo dos seus olhos’
Psicóloga Maria Lygia Alli Molineiro e procuradora aposentada Luiza Nagib Eluf comentaram obra

A abertura do XLIV Seminário Jurí-
dico dos Grupos de Estudos, rea-
lizado pela APMP no Casa Grande 

Hotel, no Guarujá (SP), ocorreu em  07/12 
com Cine Debate, que apresentou o filme 
argentino “O segredo dos seus olhos”. Sob 
mediação da promotora de Justiça Celes-
te Leite dos Santos, uma das diretoras do 
Departamento APMP Mulher, a obra foi 
comentada pela psicóloga Maria Lygia Alli 
Molineiro e pela procuradora de Justiça 
aposentada Luiza Nagib Eluf. A ficção nar-
ra um caso de estupro e assassinato, sua 
investigação e desdobramentos por 25 
anos, tendo como pano de fundo a atra-
ção entre um oficial de Justiça e uma ju-
íza (que mais tarde torna-se promotora).

“Devido ao sucesso no Seminário 
Jurídico de 2015 e atendendo a pedidos, 
retomamos o Cine Debate neste ano”, co-
mentou Celeste Leite dos Santos, que re-
presentou a diretoria da APMP, na ocasião, 
junto com um dos assessores especiais da 
Presidência e recém-eleito presidente da 
entidade de classe para o biênio 2017-2018, 
José Oswaldo Molineiro, uma das diretoras 
do Departamento Cultural, Beatriz Helena 

Ramos Amaral, um dos diretores do Depar-
tamento de Apoio aos Substitutos, Rena-
to Kim Barbosa, e um dos conselheiros fis-
cais, Pedro Eduardo de Camargo Elias. “Do 
ponto de vista psicológico, um dos pilares 
para entender as personagens é um con-
ceito que já aparece em [Sigmund] Freud, 
mas desenvolve-se mais em [Carl Gustav] 
Jung, que é a Teoria dos Complexos. Tudo 
ocorre em torno de afetos”, observou a 
psicóloga Maria Lygia Alli Molineiro. “É im-
pressionante como os argentinos investi-

ATRAÇÕES CULTURAIS – Além do Cine Debate, o XLIV Se-
minário Jurídico teve diversas atrações culturais, como 
o leilão de obras de artes “Altit Gallery”, com o leiloei-
ro oficial Sergio Altit, e as apresentações musicais das 
bandas Landau 69, Trio Simple, Poop Grooves e Lex Go. 
Esta última tem como vocalista o promotor de Justiça 
Rafael Abujamra (foto), um dos diretores do Departa-
mento de Esportes da APMP (e membro do Conselho de 
Estudos e Políticas Institucionais), e como demais inte-
grantes os também promotores Guilherme Sevilha Mar-
tins, Luís Cláudio Davansso e Rogério Rocco Magalhães.

COMPETIÇÕES E SORTEIO – O XLIV Seminário Jurídico 
dos Grupos de Estudos, realizado pela APMP no Casa 
Grande Hotel, no Guarujá (SP), teve competições de tê-
nis de quadra (foto) e de futebol society, com premia-
ção de troféus e medalhas feitas no sábado, 10/12. Na 
sequência, foram sorteados diversos itens para os asso-
ciados. Crianças e adolescentes também tiveram progra-
mações e atividades especiais com monitores e equipe 
especializada durante os cinco dias do seminário, que 
foi organizado pela diretora do Departamento de Re-
lações Públicas e Eventos, Paula Castanheira Lamenza.

ram em educação e sabem tudo de cultura 
e de psicanálise”, acrescentou. Luiza Nagib 
Eluf, por sua vez, comentou a parte jurídica 
do filme. “Existe uma crítica violentíssima 
ao sistema de Justiça. A narração expõe a 
questão da impunidade, a violência extre-
ma, a tortura de suspeitos, a desistência 
das investigações”, resume a procuradora 
de Justiça aposentada. “Fica para nós, do 
Ministério Público, reflexões sobre o des-
compromisso com os processos, que mui-
tas vezes, infelizmente, ocorre”.
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Projeto de Fabíola Sucasas, diretora da 
APMP, é 2º colocado no Prêmio Innovare
Trabalho premiado foi ‘Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia da Saúde da Família’

O projeto da promotora de Justi-
ça Fabíola Sucasas Negrão Co-
vas, uma das diretoras do De-

partamento APMP Mulher na entidade 
de classe paulista, conquistou a 2ª co-
locação, além de uma Menção Honro-
sa, no Prêmio Innovare 2016, que re-
conhece práticas eficientes que con-
tribuem para a solução de problemas 
da Justiça no país. O prêmio foi con-
cedido ao projeto “Prevenção da Vio-
lência Doméstica com a Estratégia da 
Saúde da Família”, que tem como ob-
jetivo tornar a lei Maria da Penha mais 
efetiva e, assim, ajudar a combater a 
violência contra a mulher. Já foram be-
neficiadas 223 mil pessoas neste pro-
jeto, que está em vigor desde 2013.

A premiação ocorreu no dia 
06/12, em cerimônia de realizada no 
Salão Branco do Supremo Tribunal 
Federal (STF), em Brasília (DF). Nesta 
ano, o prêmio Innovare contou com 
482 práticas inscritas, distribuídas em 
seis categorias: Tribunal, Juiz, Minis-
tério Público, Defensoria Pública, Ad-
vocacia e Justiça e Cidadania. A esco-
lha dos vencedores coube a especia-
listas do meio jurídico e acadêmico, 
que compõem uma comissão julga-
dora. Fabíola Sucasas foi a única fi-
nalista do Ministério Público de São 
Paulo (MPSP).

Criado em 2004, o Prêmio In-
novare é uma realização do Instituto 
Innovare, da Secretaria Nacional de 
Cidadania e Justiça do Ministério da 
Justiça, da Associação de Magistrados 
Brasileiros (AMB), da Associação Na-
cional dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), da Associação Nacio-
nal dos Defensores Públicos (Anadep), 
da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
da Associação Nacional dos Procura-
dores da República (ANPR) e da Asso-
ciação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), com 
o apoio do Grupo Globo.

Além de Fabíola Sucasas Negrão Co-
vas, a APMP Mulher tem como diretoras as 
promotoras de Justiça Celeste Leite dos San-

tos, Daniela Hashimoto, Fabiana Dal’Mas Ro-
cha Paes, Jaqueline Mara Lorenzetti Marti-
nelli e Maria Gabriela do Prado Manssur.

Andrey Borges de Mendonça palestrou sobre ‘Mitigação do princípio da obrigatoriedade no Processo Penal’

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entrega o prêmio para Fabíola Sucasas Negrão Covas
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ELEITA PARA O CNJ – Em 15/12, a procuradora de Justiça Maria Tereza Uille 
Gomes foi eleita para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na vaga da 
Câmara Federal. Ex-presidente da Associação Paranaense do Ministério Público 
e ex-secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Paraná, a procura-
dora é a presidente da Previdência Associativa do Ministério Público (Jusprev), 
da qual foi uma das fundadoras, em 2007, junto com a APMP e outras quatro 
entidades. Em 2015, a convite do presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcan-
ti, Maria Tereza Uille Gomes compareceu a uma homenagem feita ao ex-presi-
dente da Associação Paulista, Washington Barra, falecido naquele ano (foto).
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Felipe Locke Cavalcanti, Carlos Bueno, Beatriz Helena Ramos Amaral, Paulo Salles de Toledo e Mona Dorf

Beatriz Helena Ramos Amaral, diretora 
cultural da APMP, lança dois livros

Presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, compôs a mesa da solenidade, na Casa das Rosas

Os livros “Escritos Jurídicos e Me-
mórias” e “Os Fios do Anagra-
ma”, de autoria de Beatriz Hele-

na Ramos Amaral, uma das diretoras do 
Departamento Cultural da APMP, foram 
lançados em evento na Casa das Rosas, 
na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 
02/12. O presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, compôs a mesa da soleni-
dade de lançamento ao lado da autora, 
do poeta, escritor e conferencista Carlos 
Roberto Bueno, do advogado e consul-
tor jurídico Paulo Fernando Campos Sal-
les de Toledo, desembargador aposen-
tado e presidente do Instituto Brasileiro 
de Estudos de Recuperação de Empre-
sas, e da jornalista cultural Mona Dorf.

“Os livros trazem minhas produ-
ções mais recentes, tanto no campo da 
ficção, como é o caso de ‘Os Fios do Ana-
grama’, quanto no campo profissional, 
os ‘Escritos Jurídicos’, ao qual adicionei 
algumas memórias”, comentou Beatriz 
Helena Ramos Amaral, que leu trechos 
dos livros e agradeceu as presenças dos 
colegas, em especial Paulo Fernando 
Campos Salles de Toledo, ex-membro do 

MPSP que integrou a banca examinado-
ra do Concurso de Ingresso da escritora 
na Instituição, e Felipe Locke Cavalcan-
ti, que representou a diretoria da APMP. 
“É uma honra estar aqui. Tenho admira-
ção muito grande pela colega Beatriz, é 
um privilégio a APMP ter uma diretora 
cultural desta estatura”, afirmou Felipe 
Locke Cavalcanti.

Também compareceram ao lança-
mento dos livros, entre outros, José Oswal-
do Molineiro, assessor especial da Presi-
dência da APMP, recém-eleito presidente 

da entidade de classe para o biênio 2017-
2018, e membro do Órgão Especial do Co-
légio de Procuradores (colegiado que Bea-
triz Helena Ramos do Amaral, procurado-
ra de Justiça recém-aposentada, integrava 
até há poucos meses), acompanhado por 
sua esposa, Magia Lygia Alli Molineiro, Fa-
biana Dal'Mas Rocha Paes, uma das dire-
toras do Departamento APMP Mulher, e 
Walter Paulo Sabella, secretário do Órgão 
Especial e ex-presidente da APMP. Rena-
ta Guardia acompanhou o presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti.
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Presidente da APMP participa de audiência pública no Panamá
No dia 06/12, o presidente da 

APMP, Felipe Locke Cavalcanti, partici-
pou de audiência pública da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) na Cidade do Panamá, no Pana-
má, a respeito do chamado “Massacre 
do Carandiru”, que, em outubro de 1992, 
resultou em 111 detentos mortos na an-
tiga Casa de Detenção de São Paulo, na 
capital paulista. Por ter atuado como 
promotor de Justiça no caso, junto com 
o promotor Norberto Jóia, sendo res-
ponsáveis pela acusação no Tribunal do 
Júri (que resultou na condenação do co-
ronel da Polícia Militar Ubiratan Guima-
rães, responsável pela operação de inva-
são do presídio, a 632 anos de prisão), Fe-
lipe Locke Cavalcanti foi convidado por 
Beatriz Affonso, representante do Cen-

tro por La Justicia y el Derecho Internacio-
nal (Cejil) no Brasil, a atuar como perito na 
audiência da CIDH do dia 06/12, que teve 
como objetivo acompanhar o cumprimen-
to de sanções impostas ao Brasil, em jul-
gamento anterior, por causa do massacre.

A CIDH é um órgão principal e autô-
nomo da Organização dos Estados America-
nos (OEA) encarregado da promoção e pro-
teção dos direitos humanos no continente 
americano. É integrada por sete membros 
independentes que atuam de forma pes-
soal e tem sua sede em Washington (EUA). 
Foi criada pela OEA em 1959 e, juntamen-
te com a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CorteIDH), instalada em 1979, é 
uma instituição do Sistema Interamericano 
de proteção dos direitos humanos (SIDH). O 
presidente da CIDH é James Cavallaro. Três 

dos sete membros desta Comissão Inter-
nacional participaram, junto com o pre-
sidente da APMP, da audiência pública 
no Panamá no dia 06/12: Francisco José 
Eguiguren Praeli, José de Jesus Orozco 
Henríquez e Maragarette May Macaulay.

A avaliação foi que o cumprimen-
to das sanções impostas ao Brasil pelo 
massacre ficou comprometido após a 
decisão do desembargador Ivan Sarto-
ri, relator da apelação dos condenados, 
que, junto com mais dois desembarga-
dores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça (TJSP), anulou em 27/09/2016 
os julgamentos de 74 policiais militares 
condenados pelos assassinatos de 77 
dos 111 detentos encontrados mortos, 
que haviam resultado em penas que va-
riavam de 96 anos a 264 anos de prisão.
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O presidente da APMP e o coronel corregedor 
da PM no Estado, Paulo Levi Anastácio Félix

APMP reúne mais de 300 pessoas em
jantar de confraternização na capital

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Ribeirão, Rio Preto, Taubaté e Santos realizam eventos

A Associação Paulista do Ministé-
rio Público (APMP) organizou e 
realizou jantares de fim de ano 

na Capital e em nove Sedes Regionais 
do Interior, entre os meses de novem-
bro e dezembro. No dia 13/12, mais de 
300 pessoas compareceram ao evento 
realizado no restaurante A Figueira Ru-
baiyat, no Jardim Paulista, que contou 
com a presença do procurador-geral de 
Justiça Gianpaolo Poggio Smanio, cole-
gas do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP), da ativa e aposenta-
dos, e seus familiares.

Representaram a APMP no even-
to o presidente Felipe Locke Cavalcan-

Colegas de Ministério Público, da ativa e aposentados, e seus familiares, no evento organizado pela entidade de classe no restaurante A Figueira Rubaiyat

ti, o assessor especial da Presidência e 
presidente eleito da entidade de classe 
para o biênio 2017-2018, José Oswaldo 
Molineiro (integrante, também, do Ór-
gão Especial do Colégio de Procurado-
res), o 1º vice-presidente, Marcio Sér-
gio Christino (que é, também, mem-
bro do Conselho Superior do Ministério 
Público), o 2º vice-presidente, Gabriel 
Bittencourt Perez, o 2º secretário, Tia-
go de Toledo Rodrigues (integrante do 
Conselho de Estudos e Políticas Institu-
cionais), o ouvidor da APMP, Paulo Juri-
cic, um dos diretores do Departamen-
to de Segurança, Gabriel César Zacca-
ria de Inellas (presidente da Comissão 

Processante permanente do MPSP), o 
diretor do Departamento de Prerrogati-
vas, Salmo Mohmari dos Santos Junior, e 
as diretoras dos Departamentos de Apo-
sentados, Cyrdêmia da Gama Botto, de 
Patrimônio, Fabiola Moran Faloppa, e de 
Relações Públicas e Eventos, Paula Casta-
nheira Lamenza.

Em novembro, jantares de confra-
ternização foram realizados também pelas 
Regionais da APMP de Araçatuba, Campi-
nas, São José do Rio Preto e Taubaté. Já 
em dezembro, os tradicionais encontros 
dos associados e colegas do MPSP ocor-
reram, além da Capital, em Bauru, Fran-
ca, Piracicaba, Ribeirão Preto e Santos.

Corregedoria da Polícia Militar homenageia Felipe Locke Cavalcanti

O presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, recebeu no dia 13/12 

a Medalha do “Mérito de Justiça e Disci-
plina”, em cerimônia solene realizada na 
sede do Centro de Operações da Polícia 
Militar (Copom), em São Paulo. A honra-
ria foi concedida pelo coronel correge-
dor da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo (PM), Paulo Levi Anastácio Félix.

Também foram homenageados 
na data outros cinco membros do Mi-
nistério Público de São Paulo (MPSP) e 
associados da APMP, o procurador de 
Justiça Sérgio Turra Sobrane, a promo-
tora de Justiça Luciana Frugiuele, os pro-
motores de Justiça, integrantes do Gru-

po de Atuação Especial de Repressão 
ao Crime Organizado(Gaeco) de San-
tos, Thaisa Durante Unger Monteiro 
e Silvio de Cillo Loubeh, e o presiden-
te do Tribunal de Justiça Militar (TJM) 
e ex-procurador de Justiça, Silvio Hi-
roshi Oyama.

A medalha “Mérito de Justiça e 
Disciplina” destina-se a valorizar aque-
les que colaboram para que a Polícia 
Militar assegure a manutenção da le-
galidade, do comportamento ético do 
policial e o aperfeiçoamento do siste-
ma de Justiça e disciplina.
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Na Sede Campestre da APMP, em São Roque

De 14 a 21 de janeiro de 2017
Idade: de 6 a 14 anos

Informações na Sede Executiva da 
APMP, com o Departamento de Eventos

Contato: 11 3188-6464, opção 5

“Uma aventura no espaço”

ACAMPAMENTO 
DE VERÃO 2017
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