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APMP participa da criação do 
Focae-SP e combate a PEC 287
Fórum das Carreiras de Estado de SP amplifica ações e tratativas institucionais

Em encontro realizado conjun-
tamente com a Apamagis, a 
Apadep, a Apesp e a Ajufesp 

na capital paulista, a APMP partici-
pou da histórica criação do Fórum 
das Carreiras de Estado de São Paulo 
(Focae-SP), grupo que tem por obje-
tivo amplificar as ações e tratativas 
no Congresso Nacional, em Brasília 
(DF), em defesa das citadas carreiras 
e de toda a população trabalhado-
ra brasileira, frente aos pontos pre-
judiciais da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287/16, sobre a 
Reforma da Previdência pretendi-
da pelo governo federal. Sinafresp, 
Simpcresp, Anadep, Anffa, Anfip, Si-
dpesp, Apafisp, Aopm e Unacon são 
as outras entidades que compõem o 
Focae-SP. Páginas 2 (Editorial), 4 e 5

Associação elabora Nota 
 Técnica contra PL do Extrateto

Página 3

MPSP estuda possível  extinção 
da entrância intermediária
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Alexandre de Moraes, de São 
Paulo, é novo ministro do STF
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Com apoio da APMP, Ceaf/
ESMP debate crime organizado
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MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA - A diretoria da APMP tem se reunido frequente-
mente com diversos parlamentares e líderes de bancada, em Brasília (DF), com 
o propósito de conscientizá-los sobre pontos nocivos da Reforma da Previdên-
cia pretendida pelo governo federal por meio da Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 287/16. Um dos visitados foi o deputado Carlos Marun, presidente 
da Comissão Especial da Previdência Social da Câmara Federal (foto acima). Ou-
tro foi o coordenador da bancada de 70 deputados federais que representam 
o Estado de São Paulo, Herculano Passos. Estiveram na capital federal partici-
pando da mobilização institucional no mês de fevereiro o presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, o 2º 
secretário, Tiago de Toleto Rodrigues, uma das diretoras do Departamento de 
Previdência, Deborah Pierri, e um dos assessores de Assuntos Institucionais e 
Parlamentares, Marcelo Rovere. A diretoria da APMP também participou de 
ato público na Câmara dos Deputados, realizado pela Conamp e pelas entida-
des que compõem a Frentas, e fez apresentações da Nota Técnica de autoria 
do 1º secretário, Paulo Penteado, na Conamp e no CNPG. Páginas 7, 8, 9 e 10
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CARTAS & OPINIÕES

COMUNICADOS
AOS ASSOCIADOS

ATUAÇÃO EFETIVA E COLETIVA

Desde o ano 
passado, 
quando fo-

mos eleitos para 
dirigir a APMP no 

biênio 2017-2018, temos ressaltado que 
o momento é de união no Ministério Pú-
blico, interna e externamente. E é este 
o ideal que estamos pondo em prática 
neste início de gestão, com atuação ins-
titucional efetiva e coletiva em Brasília. 
Em uma de nossas frentes de combate, 
contra a reforma previdenciária preten-
dida pelo governo federal, o 1º secre-
tário da APMP, Paulo Penteado Teixei-
ra Junior, produziu brilhante trabalho 
que foi encampado pela Conamp - e por 
isso foi indicado pela entidade nacional 
como um de seus representantes na co-
missão da Frentas que trata do assunto.

E agora a APMP tem o orgulho de 
participar da histórica criação do Fórum 
das Carreiras de Estado de São Paulo (Fo-
cae-SP), junto com Apamagis, Apadep, 
Apesp, Ajufesp, Sinafresp, Simpcresp, Ana-
dep, Anffa, Anfip, Sidpesp, Apafisp, Aopm 
e Unacon, como destacamos na manche-
te desta edição. Juntos, fazemos com que 
nossas ações tenham ampla repercussão 
e que nossas tratativas no Congresso Na-
cional ganhem força, em defesa do siste-
ma de Justiça e de toda a população tra-
balhadora brasileira. É desta forma que a 
diretoria da APMP retribui a confiança de 
seus associados, lutando, sempre e cada 
vez mais, pela classe e pela Instituição.

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

“Tenho um carinho enorme pela 
APMP, onde fui diretor de Publicações, 
na gestão do procurador de Justiça Wal-
ter Paulo Sabella, e, mais tarde, fui eleito 
pela classe o mais novo 1º secretário da 
entidade de classe, com 25 anos, na ges-
tão do já falecido procurador de Justiça 
Washington Epaminondas Barra. Depois 
continuei acompanhando a Associação, 
quando ainda era membro do Ministério 
Público. Por isso, tenho um grande res-
peito não só pela Associação, mas pelo 
Ministério Público de São Paulo, que sem-
pre foi o carro-chefe da federação, sem-
pre dando bons exemplos no combate à 
criminalidade, à corrupção. E continua, 
hoje, sendo o maior Ministério Público 
do Brasil e dando bons exemplos. Com 
um diálogo aberto, franco, o MPSP e a 
APMP possibilitam que nós possamos 
avançar tanto em defesa do Ministério 
Público quanto em defesa da sociedade.” 
– Alexandre de Moraes, ex-ministro da 

Justiça e Cidadania e indicado para o Su-
premo Tribunal Federal (STF)

“O presidente da APMP, José Oswal-
do Molineiro, vai fazer uma excelente ges-
tão. A diretoria sempre inova e faz algo 
mais e a Ouvidoria vai fazer o possível para 
ajudá-la, porque é o interesse da classe.” 
– Roberto Fleury de Souza Bertagni, pro-
curador de Justiça e ouvidor do Ministé-
rio Público de São Paulo

“Quero parabenizar toda a direto-
ria da APMP por esses anos, a partir de 
2013. Os colegas elevaram a Associação a 
um patamar que o Ministério Público real-
mente merece. E enfrentaram muitas dis-
putas associativas, sempre no interesse da 
finalidade maior, que é a nossa socieda-
de.” – Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, 
subprocurador-geral de Justiça de Plane-
jamento Institucional e membro do Ór-
gão Especial do Colégio de Procuradores

APMP LANÇA BOLETIM 
DE OPORTUNIDADES 

ACADÊMICAS
O Departamento Acadêmico 

da APMP criou o Boletim de Oportu-
nidades Acadêmicas, voltado para os 
promotores e procuradores de São 
Paulo, da ativa e aposentados. O ma-
terial será encaminhado por email a 
todos os associados da APMP, não 
possuindo periodicidade fixa. Suges-
tões e propostas podem ser enviadas 
para o diretor Rafael de Oliveira Costa 
pelo email: rafaelcosta@mpsp.mp.br

POUPETEMPO FAZ 
DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA
O prazo para a entrega da de-

claração do Imposto de Renda Pes-
soa Física - exercício 2017 será de 2 
de março a 28 de abril. O Departa-
mento Poupetempo da APMP está à 
disposição dos associados para auxí-
lio no preenchimento de formulários 
e no envio de dados à Receita Fede-
ral. Contato para informações e escla-
recimento dúvidas pode ser feito por 
email, dirigido ao funcionário Fábio 
Foja: fabio.foja@apmp.com.br

REQUISIÇÃO DE 
CARTEIRA DE 

ASSOCIAÇÃO À APMP
Aqueles que desejam requisitar 

carteira de associação à APMP podem 
enviar email com o título REQUISIÇÃO 
DE CARTEIRA para irene.matos@apmp.
com.br, informando o nome completo, 
endereço atualizado e uma foto 3x4 
atualizada e digital, em alta definição, 
formato JPEG. Mais informações com 
Irene Matos, pelo telefone (11) 3188-
6496 – ou pessoalmente, no Setor de 
Cadastro, na Sede Executiva da APMP.
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Diretoria da APMP elabora Nota Técnica 
contra o Projeto de Lei do Extrateto

Estudo aponta vícios do projeto, que descumpre diversos dispositivos da Constituição Federal

A APMP elaborou uma Nota Téc-
nica com posicionamento con-
trário ao Projeto de Lei (PL) 

6.726/2016 da Câmara dos Deputa-
dos (449/2016 do Senado Federal), co-
nhecido como Projeto do Extrateto, 
que pretende regulamentar o limite re-
muneratório para os agentes públicos, 
aposentados e pensionistas da União, 
estados, Distrito Federal e municípios.

A Nota Técnica, produzida por 
quatro diretores da APMP – Renato Kim 
Barbosa, 1º tesoureiro; Daniel Leme de 
Arruda, conselheiro fiscal e um dos di-
retores do Departamento de Prerrogati-
vas Financeiras; Pérsio Ricardo Perrella 
Scarabel, um dos diretores do Departa-
mento de Estudos Institucionais; e Vi-
nicius Rodrigues França, um dos dire-
tores do Departamento de Condições 
de Trabalho –, aponta, entre outros as-
pectos, que ao “incluir verbas de natu-
reza indenizatória no cômputo do teto 
remuneratório constitucionalmente es-

tabelecido, afronta o legislador ordiná-
rio inúmeros dispositivos da Constitui-
ção Federal de 1988, bem como a re-
gra geral de direito segundo a qual se 
impõe o dever de indenizar àquele que 
causa prejuízo a outrem. [...] A submis-
são de parcelas de naturezas distintas 
[...] a teto constitucionalmente imposto 
tão-somente às de natureza remune-
ratória é tarefa revestida de evidente 
inconstitucionalidade material. Cons-
tata-se, ‘icto oculi’, que o aludido pro-
jeto pretendeu contornar essa mácu-
la com a criação de uma terceira cate-
goria (‘rendimentos’), a abranger tan-
to remuneração quanto indenização”.

O texto da Nota elaborada pela 
diretoria da APMP salienta também 
que “o Ministério Público concebido 
pelo poder constituinte originário em 
1988 possui caráter nacional, vedan-
do-se qualquer discriminação ou dife-
renciação entre os Ministérios Públicos 
em seu regime jurídico, sobretudo em 

questões remuneratórias, ainda mais 
por meio de projeto de lei ordinária”.

E, além disso, a Nota Técnica 
registra “que a Emenda Constitucio-
nal 45/2004 reforçou a existência da 
simetria entre as carreiras ao instituir 
diversas regras, instrumentos e dispo-
sitivos, com destaque ao § 4º do arti-
go 129, que determinou a aplicação 
aos Membros do Ministério Público 
dos princípios incidentes à carreira da 
magistratura”.

Por fim, o estudo produzido pela 
entidade de classe paulista aduz que, 
como consequência,  o Projeto do Ex-
trateto “padece de flagrante inconsti-
tucionalidade material [...] aplicar-se o 
denominado subteto (subsídio dos De-
sembargadores) aos Membros do Mi-
nistério Público dos Estados, [...] en-
quanto se aplica o teto (subsídio dos 
Ministros do STF) aos membros da ma-
gistratura e aos membros do Ministé-
rio Público da União”.

DIRETOR DA FACULDADE DE DIREITO - A diretoria 
da APMP recebeu, em 06/02, visita de cortesia do 
diretor da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP) do Largo São Francisco, José Rogé-
rio Cruz e Tucci, que foi recepcionado na Sede Execu-
tiva pelo presidente José Oswaldo Molineiro, pelo 1º 
vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, pelo 1º se-
cretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e pelo 1º te-
soureiro, Renato Kim Barbosa. Também participou 
do encontro o procurador de Justiça Edgard Moreira.

PREFEITO E PRESIDENTE PRUDENTE – No dia 1º/02, 
o prefeito de Presidente Prudente (SP), Nelson Ro-
berto Bugalho, visitou a diretoria da entidade de 
classe, em companhia de seu assessor de Impren-
sa, Edevaldo Soares. Ele foi recebido pelo presiden-
te José Oswaldo Molineiro, pelo 1º tesoureiro, Rena-
to Kim Barbosa, e por dois dos diretores do Depar-
tamento de Relações Públicas, José Carlos Guillem 
Blat e Rodrigo Canellas Dias. Também estava pre-
sente, na ocasião, o promotor Valter Foleto Santin.
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APMP participa da criação do Fórum das Carreiras de Estado de São Paulo
Encontro coordenado pelas associações paulistas das carreiras jurídicas reuniu representantes de diversas associações e instituições na capital paulista

As instituições e associações que 
representam carreiras de Estado 
com atuação em São Paulo, pre-

ocupadas com os rumos da política na-
cional, em especial com a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 287/16, 
sobre a Reforma da Previdência pre-
tendida pelo governo federal, se reuni-
ram no dia 10/02, no Hotel Renaissan-
ce, na capital paulista. Como uma das 
entidades organizadoras do encontro, 
a APMP participou da histórica criação 
do Fórum das Carreiras de Estado de 
São Paulo (Focae-SP), grupo que tem 
por objetivo amplificar as ações e tra-
tativas no Congresso Nacional, em Bra-
sília (DF), em defesa das citadas carrei-
ras e de toda a população trabalhado-
ra brasileira, frente aos pontos preju-
diciais da PEC 287/16.

Além da APMP, o Focae-SP é com-
posto pela Associação Paulista dos Ma-
gistrados (Apamagis), a Associação Pau-
lista dos Defensores Públicos (Apadep), 
a Associação dos Procuradores do Es-
tado de São Paulo (Apesp), a Associa-
ção dos Juízes Federais de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul (Ajufesp), a Asso-
ciação Nacional dos Defensores Públi-
cos (Anadep), a Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (Anfip), a Associação Paulis-
ta dos Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil (Apafisp), a Associação 
dos Oficiais da Polícia Militar de São 
Paulo (Aopm), o Sindicato dos Delega-
dos de Polícia do Estado de São Paulo 
(Sidpesp), o Sindicato Nacional dos Fis-
cais Federais Agropecuários (Anffa), o 

Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda 
do Estado de São Paulo (Sinafresp), o 
Sindicato dos Peritos Criminais do Es-
tado de São Paulo (Simpcresp) e o Sin-
dicato Nacional dos Analistas e Técni-
cos de Finanças e Controle (Unacon).

A intenção é congregar esforços 
e encontrar em conjunto formas de elu-
cidação da população e dos parlamen-
tares do que é considerado “um des-
monte definitivo da Previdência Social 
brasileira”. Para isso, um cronograma 
de ações foi desenvolvido pelo grupo 
e implementado de imediato, enquan-
to a Comissão Especial criada em 09/02 
pelo presidente da Câmara Federal, Ro-
drigo Maia (DEM/RJ), tinha sua primei-
ra reunião agendada. O trabalho con-
junto envolverá reuniões com a banca-
da paulista, contatos com parlamenta-
res das respectivas regiões, visitas aos 
gabinetes, elaboração de pareceres e 
emendas e estratégias de comunicação. 
O encontro que resultou na criação do 
Focae-SP, na capital paulista, foi uma 
iniciativa conjunta da APMP, Apama-
gis, Apadep, Apesp e Ajufesp.

Representaram a APMP na oca-
sião o presidente, José Oswaldo Molinei-
ro, o 1º vice-presidente, Marcio Sérgio 
Christino (que é, também, membro do 
Conselho Superior do Ministério Públi-
co), o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbo-
sa, o conselheiro fiscal e um dos direto-
res do Departamento de Prerrogativas 
Financeiras, Daniel Leme de Arruda, o 
coordenador da Assessoria de Assun-
tos Institucionais e Parlamentares, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, o coordenador 

da Assessoria Especial da Presidência, 
Pedro de Jesus Juliotti (que é membro, 
também, do Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores do Ministério Públi-
co de São Paulo), e duas das diretoras 
do Departamento de Previdência, De-
borah Pierri e Maria da Glória Villaça 
Borin Gavião de Almeida (também in-
tegrante do Órgão Especial do MPSP).

Das outras entidades que com-
põem o Focae-SP, compareceram ao en-
contro na capital paulista o presidente 
da Apamagis, Oscild de Lima Júnior, o 
presidente da Apesp, Marcos Fábio de 

Participantes da reunião realizada na cidade de São Paulo que debateu questões institucionais e resultou na criação do Focae-SP

Presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, com dirigentes da APMP:  presidente 
José Oswaldo Molineiro, Renato Kim Barbosa e Pedro de Jesus Juliotti

Sérgio Takayuki Takibayashi (Unacon), Deborah Pierri (APMP), Maria da 
 Glória Villaça Borin Gavião de Almeida (APMP) e Thiago Elias Massad (AMB)
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APMP participa da criação do Fórum das Carreiras de Estado de São Paulo
Encontro coordenado pelas associações paulistas das carreiras jurídicas reuniu representantes de diversas associações e instituições na capital paulista

Oliveira Nusdeo, o presidente da Fer-
nando Marcelo Mendes, o presidente 
eleito da Anadep, Antônio Maffezoli, a 
diretora da Anfip, Sandra Tereza Paiva 
Miranda, o presidente da Apadep, Le-
onardo Scofano Damasceno Peixoto, o 
diretor administrativo e legislativo da 
Apadep, Marco Chibebe, o diretor fi-
nanceiro da Apadep, Paulo Guardia Fi-
lho, e o delegado sindical de São Paulo 
da Unacon, Sérgio Takayuki Takibayashi.

Prestigiaram o evento o procu-
rador-geral de Justiça de São Paulo, 
Gianpaolo Poggio Smanio, que tam-

Participantes da reunião realizada na cidade de São Paulo que debateu questões institucionais e resultou na criação do Focae-SP

bém ocupa o cargo de vice-presidente 
do Conselho Nacional dos Procurado-
res Gerais (CNPG) e é o coordenador da 
Comissão de Previdência daquele cole-
giado, a presidente da Associação Na-
cional dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), Norma Angélica Reis 
Cavalcanti, o assessor especial da As-
sociação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), Thiago Elias Massad, o presi-
dente do Fórum Nacional Permanen-
te de Carreiras Típicas de Estado (Fo-
nacate), Rudinei Marques, o diretor da 
Associação Nacional do Ministério Pú-
blico de Contas (Ampcon), Rafael Neu-
bern Demarchi Costa.

Também estiveram presentes e 
participaram dos debates o procurador-
-geral da Justiça Militar da União, Jaime 
de Cassio Miranda, o presidente do Tri-
bunal de Justiça Militar (TJM), Silvio Hi-
roshi Oyama, o defensor público-geral 
do Estado de São Paulo, Davi Eduardo 
Depiné Filho, os defensores assessores 
do Estado de São Paulo, Júlio Grostein 
e Rafael Pitanga, o procurador–geral do 
Estado Adjunto, José Renato Ferreira Pi-
res, o procurador-geral do Município de 
São Paulo, Ricardo Ferrari Nogueira, o 
chefe de gabinete da Procuradoria-Ge-
ral do Município, Maurício Sato, o coor-
denador de Assuntos Gerais do Coman-
do Geral da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, Tercius Zychan, o subchefe 
do Comando Maior da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, Audi Anastácio Fé-
lix, o chefe de gabinete do delegado-ge-
ral de Polícia, Luis Fernando Camargo da 
Cunha Lima (na ocasião, representando 

o delegado-geral, Youssef Abou Chahin), 
o subprocurador-geral de Justiça de Po-
líticas Administrativas e Institucionais 
do MPSP, José Antônio Franco da Silva, 
o coordenador de Assuntos Estratégicos 
do Ministério Público de São Paulo, José 
Carlos Cosenzo, o chefe da Divisão Polí-
tica, Produção e Desenvolvimento Agro-
pecuário, Augusto Luís Belli, representan-
tes dos agentes fiscais de renda e peritos 
criminais e membros do Ministério Pú-
blico e da Magistratura, dentre outras 
autoridades.
NOTA PÚBLICA DO FOCAE-SP - No dia 
14/02, quatro dia após ser criado, o Fo-
cae-SP divulgou uma Nota Pública so-
bre a reforma previdenciária prevista 
na Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 287/16. O documento observa a 
importância do “debate franco e inclu-
sivo da participação popular em tema 
cujo resultado afetará a vida de todos 
os trabalhadores urbanos e rurais, pri-
vados e públicos”.

A Nota ressalta ainda que é neces-
sária ampla discussão sobre “o alegado 
– mas não comprovado - déficit decorre 
da desvincunlação de receitas previdên-
ciarias pelo Governo Federal, da exonera-
ção previdenciária para grandes setores 
econômicos e da não cobrança do passivo 
que o setor privado deve à Previdência”. 
E conclui: “As entidades que compõem 
o Fórum das Carreiras de Estado de São 
Paulo (Focae-SP) manifestam-se contra-
riamente à aprovação da PEC 287/16”. 
A Nota Pública divulgada pelo Focae-SP 
foi replicada na mesma data pelos por-
tais da APMP e da Ajufesp.

Davi Eduardo Depiné Filho, defensor público-geral, Gianpaolo Poggio  Smanio, 
procurador-geral de Justiça, e Silvio Hiroshi Oyama, presidente do TJM

Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário da APMP, Marcio Christino, 
1º vice-presidente, e o subprocurador-geral José Antônio Franco da Silva



6 APMP EM AÇÃO - Março 2017

Alexandre de Moraes é nomeado  ministro 
do STF pelo presidente da República

Em sabatina no Senado, ministro citou APMP como uma das entidades que aprovaram sua indicação

O advogado constitucionalista Alexan-
dre de Moraes, ex-ministro da Justi-
ça e Cidadania e ex-promotor de Jus-

tiça do Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP), foi nomeado ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) pelo presiden-
te da República, Michel Temer. Seu nome foi 
aprovado no Senado no dia 22/02, em ses-
são que contou com a participação de 68 se-
nadores. Em votação secreta, Alexandre de 
Moraes teve um total de 55 votos favoráveis.

No dia anterior, Alexandre de Mora-
es passou por sabatina de quase 12 horas 
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado, que aprovou seu nome por 19 
votos a 7. Na ocasião, o ministro agradeceu 
as entidades do meio jurídico que apoiaram 
sua indicação para o STF, citando nominal-
mente a APMP, da qual é associado e inte-
grou a diretoria por duas vezes, entre 1992 
e 1996, como diretor de Publicações e 1º 
secretário. A entidade classe paulista divul-
gou no dia 06/02 Nota parabenizando sua 
indicação ao Supremo (leia notícia abaixo).

Mesmo depois de desligar-se do 
MPSP, em 2002, para ocupar o cargo de 
secretário do Estado da Justiça e da Defesa 
da Cidadania de São Paulo, Alexandre Mo-
raes sempre manteve estreita ligação com 
a APMP. Em 2015 e 2016, quando ocupa-
va, respectivamente, os cargos de secretá-
rio do Estado da Segurança Pública de São 
Paulo e ministro da Justiça e Cidadania, 
prestigiou como palestrante duas edições 
do Seminário Jurídico dos Grupos de Estu-
dos realizado pela APMP no Guarujá (SP).

Em novembro de 2016, em compa-
nhia de Gianpaolo Poggio Smanio, procu-
rador-geral de Justiça de São Paulo, e de 
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, subpro-
curador-geral de Planejamento Institucio-
nal, Alexandre de Moraes visitou a Sede 
Executiva da entidade de classe, quando 
concedeu entrevista exclusiva à TV APMP.

Advogado, consultor jurídico, pro-
fessor e autor de diversos livros, Alexan-
dre de Moraes, depois de desligar-se do 
MPSP, ocupou o cargo de secretário do 
Estado da Justiça e Defesa da Cidadania 
de São Paulo entre 2002 e 2005, quando 
também acumulou a presidência da Funda-
ção do Bem-Estar do Menor (Febem), hoje 

Fundação Centro de Atendimento Socioe-
ducativo (Fundação Casa). Posteriormen-
te, integrou a 1ª composição do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), no biênio 2005-
2007, ocupando a vaga de jurista pela Câ-
mara dos Deputados. Além disso, na Pre-
feitura de São Paulo, entre 2007 e 2010, 
exerceu os cargos de secretário munici-
pal de Transportes, secretário de Servi-
ços, presidente da São Paulo Transporte 
S/A (SPTrans) e presidente da Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET). Em 2014, 
foi nomeado pelo governador do Esta-
do de São Paulo, Geraldo Alckmin, secre-
tário de Estado da Segurança Pública de 
São Paulo, cargo que exerceu até 2016.

Associado à APMP, Alexandre de Moraes prestigiou como palestrante duas edições do Seminário Jurídico
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Nota da APMP é citada em notícia sobre apoio de entidades
No dia 06/02, data em que Ale-

xandre de Moraes foi escolhido pelo 
presidente da República, Michel Temer, 
para ocupar vaga de ministro no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), a APMP divul-
gou uma Nota parabenizando a indica-
ção. “Nós, da APMP, em nome de toda 
a classe, desejamos que, uma vez confir-
mado pelo Senado, Alexandre de Mora-
es prossiga com seu brilhante e reconhe-
cido trabalho, com os mesmos propósi-
tos e as mesmas ideias do Promotor de 
Justiça que nunca deixará de ser”, dizia 

trecho do documento. “A indicação para o 
STF comprova sua competência e aptidão 
para a gestão pública, bem como honra o 
Ministério Público de São Paulo (MPSP), 
Instituição à qual já pertenceu após ser 
aprovado em primeiro lugar no respectivo 
concurso público”, destacava outro trecho.

Dois dias depois, em 08/02, a Nota 
foi citada em matéria do portal “Poder 360” 
que listou a APMP entre oito entidades que 
apoiaram publicamente a indicação de Ale-
xandre de Moraes ao STF no momento de 
sua escolha pelo presidente Michel Temer. 

Além da entidade de classe paulista, a 
notícia citava Notas favoráveis divulga-
das pela Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), pela As-
sociação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR), pela Associação Na-
cional dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), pelo Instituto dos Ad-
vogados de São Paulo (Iasp), pelo Con-
selho Nacional de Chefes de Polícia Ci-
vil (Conpc) e pelo Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais (CNPG).
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APMP participa de ato público contra a 
Reforma da Previdência em Brasília

Evento foi realizado pela Conamp e pelas entidades que compõem a Frentas na Câmara dos Deputados

A diretoria da APMP participou, 
no dia 15/02, em Brasília (DF), 
de ato público realizado pela As-

sociação Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp) e pelas enti-
dades que compõem a Frente Associa-
tiva da Magistratura e do Ministério Pú-
blico (Frentas) na Câmara dos Deputa-
dos, com o objetivo de protestar con-
tra a Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 287/16, sobre a Reforma da 
Previdência pretendida pelo governo 
federal. Compareceram o presidente 
da APMP, José Oswaldo Molineiro, o 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixeira Jú-
nior, uma das diretoras do Departamen-
to de Previdência, Deborah Pierri, e um 
dos assessores de Assuntos Institucio-
nais e Parlamentares, Marcelo Rovere.

Mais de 200 pessoas, entre re-
presentantes do Ministério Público, da 
Magistratura e de outras carreiras pú-
blicas marcaram presença no Auditório 
Nereu. Com o slogan “Não à PEC do Cai-
xão”, o ato público também chamou a 
atenção dos parlamentares para os pon-
tos prejudiciais da reforma. Diversos de-
putados federais compareceram, entre 
eles, Alice Portugal (PCdoB/BA), Arnal-
do Faria de Sá (PTB/SP), Chico Alencar 
(PSOL/RJ), Danilo Cabral (PSB/PE), Glau-
ber Braga (PSOL/RJ), Júlio Delgado (PSB/
MG), Nelson Pellegrino (PT/BA), Lin-
coln Portela (PRB/MG), Lindomar Gar-
çon (PRB/RO), Lúcio Vieira Lima (PMDB/
BA) e Subtenente Gonzaga (PDT/MG).

O ato também recebeu apoio 
de representantes da Associação Na-

cional dos Auditores Fiscais da Recei-
ta Federal do Brasil (Anfip), do Fórum 
Nacional Permanente de Carreiras Típi-
cas de Estado (Fonacate), Auditoria Ci-
dadã da Dívida, da ATUAS e da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), entre 
outras. Nos dias 14 e 15/02, como um 
dos representantes da Conamp na Co-
missão de Previdência da Frentas, Paulo 
Penteado Teixeira Junior,fez apresenta-
ções, em Brasília, da Nota Técnica por 
ele elaborada e encampada pela enti-
dade nacional, que deu origem a uma 
cartilha (leia notícias nas páginas 8 e 9).

“O objetivo foi atingido, era um 
ato necessário para a conscientiza-
ção dos parlamentares e da socieda-
de”, ressaltou o 1º secretário da APMP, 
em vídeo divulgado pela Conamp.

Representantes das entidades que compõem a Conamp e a Frentas durante o ato realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília, contra a PEC 287/17
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Deputado Arnaldo Faria de Sá (ao centro) com José 
Oswaldo Molineiro e Paulo Penteado Teixeira Junior

Auditório repleto durante ato público realizado 
 pelas entidades que compõem a Conamp e a Frentas

Norma Cavalcanti (centro) com Deborah Pierri, Paulo 
Penteado, José Oswaldo Molineiro e Marcelo Rovere
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Diretor da APMP analisa Reforma da Previdência na Conamp e no CNPG
Diretoria da entidade de classe esteve com parlamentares de diversos partidos e Estados entregando Nota Técnica e travando debates sobre o teor da PEC 287/16

Com o objetivo de alertar parla-
mentares para os efeitos nocivos 
da Reforma da Previdência pre-

tendida pelo governo federal, prevista 
pela Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 287/16, o 1º secretário da 
APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, 
fez, nos dias 14 e 15/02, exposições so-
bre a Nota Técnica de sua autoria so-
bre o assunto na Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público 
(Conamp) e no Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais (CNPG), em Bra-
sília (DF). Entre os dias 14 e 16/02, a 
diretoria da APMP, representada por 
Paulo Penteado, pelo presidente, José 
Oswaldo Molineiro, por um dos as-
sessores de Assuntos Institucionais e 
Parlamentares, Marcelo Rovere, e por 
uma das diretoras do Departamento de 
Previdência, Deborah Pierri, esteve no 
Congresso Nacional conversando com 
parlamentares de diversos partidos e 
Estados sobre o teor da PEC.

No dia 14/02, o 1º secretário 
da APMP, como representante da Co-
namp na Comissão de Previdência da 
Frente Associativa da Magistratura e 
do Ministério Público (Frentas), fez 
uma apresentação da Nota Técnica, 
por ele elaborada e encampada pela 
Conamp, a todos os presidentes e di-
retores de entidades de classe, repre-
sentantes de membros do Ministério 
Público de todo o país. No dia seguin-
te, em 15/02, foi a vez de apresentar 
os possíveis efeitos da citada PEC aos 

procuradores-gerais de Justiça, duran-
te reunião do CNPG, ocorrido no pré-
dio do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT).

Em suas apresentações, Paulo 
Penteado alertou os presentes sobre 
os principais fatores de supressão de 
direitos fundamentais existentes no tex-
to original da PEC 287/16. E advertiu 
para a necessidade de ampliar e qua-
lificar o debate público para a elabo-
ração de medidas realmente eficazes 
na construção de um país mais justo. O 
1º secretário da APMP ainda demons-
trou que o déficit da Previdência, ale-
gado como mola propulsora desta re-
forma, não é real e que grande parte 

dele foi gerado pelo próprio governo 
federal, a partir do indevido uso do di-
nheiro. “O Brasil deve à Previdência e 
não o contrário”, frisou.

No Congresso Nacional, conver-
saram com a diretoria da APMP sobre 
a Reforma da Previdência os deputa-
dos federais Alessandro Molon (Rede/
RJ), Alice Portugal (PCdoB/BA), Antônio 
Goulart (PSD/SP), Arnaldo Faria de Sá 
(PTB/SP), Celso Russomano (PRB/SP), 
Fausto Pinato (PP/SP), Major Olímpio 
(SD/SP) e Subtenente Gonzaga (PDT/
MG), além do vice-governador do Esta-
do de São Paulo, Márcio França (PSB). 
Ainda em Brasília, a diretoria da APMP 
participou de ato público realizado 

José Oswaldo Molineiro, deputado Celso  Russomano, 
Paulo Penteado Teixeir Junior e Marcelo Rovere

Dirigentes da APMP entregando estudo sobre a 
 Reforma da Previdência ao deputado  Alessandro Molon

Em Brasília, o vice-governador de São Paulo,  Márcio 
França (à direita), com os diretores da APMP

Deputado Major Olímpio recebe Nota Técnica de Marcelo Rovere, José Oswaldo Molineiro e Paulo Penteado (foto à esquerda); apresentação sobre a PEC 287/16 ao CNPG feita pelo 1º secretário da APMP na sede do MPDFT (à direita)
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Diretor da APMP analisa Reforma da Previdência na Conamp e no CNPG
Diretoria da entidade de classe esteve com parlamentares de diversos partidos e Estados entregando Nota Técnica e travando debates sobre o teor da PEC 287/16

em 15/02 pela Frentas na Câmara dos 
Deputados, em protesto contra a PEC 
287/16 (leia notícia na página 7 des-
ta edição).
FRENTE CONJUNTA - Outra frente que 
está sendo trabalhada pela diretoria da 
APMP, em conjunto com a Frentas e o 
Fórum Nacional Permanente de Carrei-
ras Típicas de Estado (Fonacate), é a 
de apresentação de emendas para al-
teração do texto da PEC 287/16, cuja 
elaboração teve a participação ativa 
da Associação Paulista.

Paulo Penteado foi um dos au-
tores das emendas, como representan-
te da Conamp na Comissão Jurídica da 
Frentas, que também é integrada por 
membros da Associação dos Juizes Fe-
derais do Brasil (Ajufe), Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), Asso-
ciação Nacional dos Juizes do Traba-
lho (Anamatra), Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Associação Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR) e da Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil (Anfip).

Cada emenda, para ser acei-
ta pela Comissão Especial criada em 
07/02 pelo presidente da Câmara Fede-

Conamp faz cartilha  sobre Reforma da
Previdência com base em Nota Técnica

A Conamp lançou, em 15/02, 
a cartilha “Reforma da Previdên-
cia – Quatro pontos fundamentais 
para entender a PEC 287/16”, ba-
seada na Nota Técnica, encampa-
da pela entidade, de autoria do 1º 
secretário da APMP, Paulo Pente-
ado Teixeira Junior. A publicação 
apresenta os principais pontos do 
amplo estudo técnico que consta 
da Nota, que modifica o sistema 
de Previdência Social e altera re-
gras de aposentadoria, abordan-
do os efeitos da referida Proposta 
de Emenda à Constituição somente 
em relação aos servidores públicos.

O objetivo é esclarecer as-
pectos essenciais sobre os impac-
tos da PEC no regime previdenciá-
rio dos servidores públicos, a fim 
de ampliar e qualificar o debate 
público para a elaboração de me-
didas realmente eficazes na cons-
trução de um país mais justo. A car-
tilha marca o início de uma série de 
trabalhos em conjunto realizados 
na capital federal contra mecanis-

mos de supressão de direitos fun-
damentais existentes no texto ori-
ginal da PEC 287/16.

Para elaborar a Nota Técni-
ca sobre a Reforma da Previdência, 
que foi encampada pela Conamp, 
Paulo Penteado contou com a co-
laboração de duas das diretoras do 
Departamento de Previdência da 
APMP, Deborah Pierri e Maria da 
Glória Villaça Borin Gavião de Al-
meida, de um dos assessores de As-
suntos Institucionais e Parlamenta-
res, Marcelo Rovere, do conselhei-
ro fiscal e um dos diretores do De-
partamento de Prerrogativas Finan-
ceiras, Daniel Leme de Arruda, dos 
procuradores de Justiça aposenta-
dos Carlos Francisco Bandeira Lins, 
Carlos Frederico Coelho Nogueira 
e Airton Florentino de Barros, de 
uma das assessoras de Imprensa 
da APMP, Paula Dutra, do gerente 
do Departamento de Informática, 
Ricardo Roxo, e do encarregado do 
Departamento de Publicações, Ro-
drigo Vicente de Oliveira.

ral, Rodrigo Maia (DEM/RJ), para anali-
sar o mérito da Reforma da Previdên-
cia, deverá contar com 171 assinaturas 
de deputados federais.

Ainda em fevereiro, a diretoria 
da APMP reuniu-se em Brasília com o 
deputado Carlos Marun (PMDB/MS), 
presidente da Comissão Especial da 
Previdência Social da Câmara Federal, 
e com o coordenador da bancada de 70 
deputados federais paulistas, Hercula-
no Passos (PSD/SP), para tratar sobre a 
PEC 287/16 (leia notícia na página 10).

O deputado Major Olímpio re-
quereu à Comissão especial, nominal-
mente, oitiva do 1º secretário da APMP, 
bem como de representantes da Conamp 
e das demais entidades que compõem 
a Frentas. Tal requisição foi aprovada 
em sessão daquela Comissão em 14/02.Deputado Major Olímpio recebe Nota Técnica de Marcelo Rovere, José Oswaldo Molineiro e Paulo Penteado (foto à esquerda); apresentação sobre a PEC 287/16 ao CNPG feita pelo 1º secretário da APMP na sede do MPDFT (à direita)
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Reforma da Previdência: tratativas com 
parlamentares avançam em Brasília

Diretoria da APMP reuniu-se com presidente da Comissão Especial e com líder da bancada paulista

A diretoria da (APMP, representada 
pelo seu presidente, José Oswaldo 
Molineiro, pelo 1º secretário, Pau-

lo Penteado Teixeira Junior, e pelo 2º se-
cretário, Tiago Toledo Rodrigues, e acom-
panhada pelo presidente do Instituto Não 
Aceito Corrupção (Inac), Roberto Livianu, 
reuniu-se em Brasília (DF), entre os dias 
21 e 22/02, com diversos parlamentares 
e líderes de bancada, a fim de conscien-
tizá-los sobre pontos nocivos da Reforma 
da Previdência pretendida pelo governo 
federal por meio da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 287/16, que tramita 
no Congresso Nacional.

Entre eles, o deputado Carlos Ma-
run (PMDB/MS), presidente da Comis-
são Especial da Previdência Social, cria-
da em 07/02 pelo presidente da Câmara 
Federal, Rodrigo Maia (DEM/RJ). O par-
lamentar se dispôs a ouvir os pleitos das 
entidades de classe e dar voz a integran-
tes da Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Conamp), 
que tem como seus representantes na 
Comissão de Previdência da Frente As-
sociativa da Magistratura e do Ministé-
rio Público (Frentas) o 1º secretário da 
APMP e o tesoureiro Associação Nacio-
nal, Marcelo Oliveira.

Os representantes da APMP par-
ticiparam de reunião da Comissão Es-
pecial da Previdência no Auditório 2 da 
Câmara, a convite do deputado Mauro 
Pereira (PMDB/RS) e do presidente da 
Comissão, o deputado Carlos Marun. 
Outro encontro foi com o coordena-
dor da bancada de 70 deputados fede-
rais que representam o Estado de São 
Paulo, Herculano Passos (PSD/SP), que 
concordou em realizar uma reunião, a 
pedido dos diretores da APMP, com es-
ses parlamentares.

Também foram abordados os de-
putados Baleia Rossi (PMDB/SP), líder 
da bancada de seu partido, Luizianne 
Lins (PT/CE), Rubens Bueno (PPS/PR), 
Onyx Lorenzoni (DEM/RS), Jorge Mu-
dalen (DEM/SP), Antônio Goulart (PSD/
SP), Paulo Teixeira (PT/SP), Edson Mo-
reira (PR/MG), Roberto Alves (PRB/SP), 
que hoje coordena a bancada evangéli-
ca na Câmara, Nelson Marquezelli (PTB/
SP), líder da bancada de seu partido, Ro-
berto de Lucena (PV/SP), que apresen-
tou à Comissão a emenda sobre o abo-
no permanência em nome da Conamp, 
Vanderlei Macris (PSDB/SP), Ivan Va-
lente (PSOL/SP) e José Mentor (PT/SP).

Preocupação com os aposentados
Uma das grande preocupações dos diretores da 

APMP, além do corte etário previsto pela regra de tran-
sição (que cria um novo regime para os homens de idade 
com menos de 50 anos e mulheres, com menos de 45), 
é em relação aos aposentados e pensionistas, suas ga-
rantias constituídas e aos que já conquistaram o direito 
à aposentadoria e continuam na ativa.

A formulação do artigo 5º, parágrafo único, na PEC 
287/16, como apresentada pelo governo federal, coloca 
em risco as garantias de quem já pode solicitar sua apo-
sentadoria e não o fez, por dizer em seu texto que a si-
tuação será regulada pela Lei da época da satisfação dos 
requisitos ou pela legislação vigente, o que permitiria a 
alteração das regras, pondo em dúvida o direito à inte-
gralidade e paridade, diferentemente da situação para 
o Regime Geral para o qual a PEC diz que se aplicará a 
Lei então vigente.

Essa revitalização poderá colocar em risco o institu-
to dos direitos adquiridos, inclusive a quem já o exerceu.

VICE-PRESIDENTE DO STF - O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixei-
ra Junior, e o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, fi-
zeram no dia 21/02 uma visita de cortesia ao ministro José 
Antonio Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), em Brasília (DF). Os dirigentes da entidade 
de classe paulista estavam acompanhados pelo presidente 
do Instituto Não Aceito Corrupção (Inac), Roberto Livianu.

Tiago Rodrigues, Paulo Penteado, José Oswaldo Molineiro, deputado Herculano Passos e Roberto Livianu
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Pedro Juliotti, Fernando Pastorelo Kfouri, Mario Luiz Sarrubbo, Marcio Sérgio Christino e Marcos Hideki Ihara

MPSP inicia debate sobre possível 
 extinção da entrância intermediária

Primeira contou com a participação de Marcio Christino como representante da APMP e do CSMP

A dificuldade de movimentação na 
carreira do Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP) mo-

tivou a criação de um grupo de trabalho 
para debater possível extinção da entrân-
cia intermediária. A primeira reunião so-
bre o assunto foi realizada no 9º andar 
do edifício sede da Instituição, no Audi-
tório Luis Felipe França Ramos, no Centro 
de São Paulo, em 10/02, e contou com a 
presença de representantes da Procura-
doria-Geral de Justiça (PGJ), da Correge-
doria-Geral, do Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores, do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP), do Conse-
lho de Estudos e Políticas Institucionais 
(Conepi) e de promotores de Justiça da 
Capital e do Interior, substitutos e de 
entrâncias inicial, intermediária e final.

Marcio Sérgio Christino compôs 
a mesa da reunião como 1º vice-presi-
dente da APMP e conselheiro do CSMP, 
ao lado do subprocurador-geral de Justi-
ça de Políticas Criminais e Institucionais, 
Mario Luiz Sarrubbo, do secretário ad-
ministrativo da PGJ, Fernando Pastore-
lo Kfouri, de dois representantes do Ór-
gão Especial, Marcos Hideki Ihara e Pe-
dro de Jesus Juliotti, e de dois membros 
do Conepi, Flávio Okamoto e Renato dos 
Santos Gama. Também estava presente, 
como representante do CSMP, o conse-
lheiro Luiz Antonio de Oliveira Nusdeo, 
e uma das assessoras da Corregedoria 
do MPSP, Andréa Santos Souza.

“Há um consenso na 2ª Instância 
em relação à extinção da entrância in-
termediária. É evidente o ‘gargalo’ exis-
tente aí, que vem causando um prejuízo 
muito grande à carreira do Ministério 
Público”, afirmou Marcio Christino. “O 
que varia, e é o que nós podemos suge-
rir e discutir, são os critérios, a manei-
ra pela qual essa extinção se dará: se 
ela vai ser feita de uma vez só ou se vai 
ser feita escalonadamente. E, se for de 
modo escalonado, como isso se dará e 
que prazo terá”, acrescentou o 1º vice-
-presidente da APMP, que se compro-
meteu, caso haja uma proposta consen-
sual como base para um Projeto de Lei 
de modificação da movimentação da 
carreira no MPSP, a propor um novo as-
sento (instrução) no CSMP para adapta-
ção à possível modificação legislativa.

PGJ acerta com TJSP  proposição 
de projeto conjunto na Alesp

Durante reunião do Conselho 
de Estudos e Políticas Institucionais 
(Conepi) realizada em 17/10, o pro-
curador-geral de Justiça, Gianpaolo 
Poggio Smanio, comunicou que acer-
tou com o presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), 
Paulo Dimas De Bellis Mascaretti, a 
criação de uma comissão conjunta 
para tratar da extinção das entrân-
cias intermediárias nas duas institui-
ções. O propósito é a elaboração de 
um Projeto de Lei pelo Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP) 
e pelo TJSP para apresentação na As-
sembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp).

“Temos um grupo de trabalho 
que está estudando especificamente 
a reforma da estruturação da segun-

da instância, da primeira, do número 
de cargos, da estruturação da carrei-
ra”, comentou, no Conepi, Gianpaolo 
Smanio. “Eu acertei com o presidente 
do Tribunal de Justiça, nós vamos fa-
zer uma comissão conjunta pra tratar 
da extinção das [instâncias] interme-
diárias do TJ e do MP. Nó temos um 
grupo de trabalho já debatendo isso 
e vamos fazer junto com o presiden-
te do TJ porque, se formos para a As-
sembleia [Legislativa], é muito me-
lhor irmos as duas instituições, com 
o mesmo projeto. É preciso aguardar 
o estudo [que está sendo feito] aqui, 
aguardar o estudo de lá [do TJSP]. Va-
mos trabalhar em conjunto, a ideia é a 
mesma: de diminuir o número das en-
trâncias para que a carreira possa ter 
uma mobilidade maior”, completou.

ESTUDO DO CONEPI - Em seguida, vários 
colegas pediram a palavra para apresen-
tar suas análises sobre o assunto e, en-
tre as diversas propostas e sugestões, 
foi apresentado um estudo desenvolvi-
do no Conepi pelos conselheiros Horival 
Marques de Freitas Júnior, Flávio Oka-
moto e Renato Kim Barbosa (que poste-
riormente deixou o colegiado para assu-
mir o posto de 1º tesoureiro da APMP), 
contendo cinco propostas para possível 
modificação na movimentação da car-

reira do MPSP. O estudo foi estudo en-
caminhado para todos os colegas, como 
subsídio para o início do debate sobre o 
assunto. A ideia é que sejam feitas ain-
da mais duas ou três reuniões sobre o 
tema, até que o MPSP decida qual pro-
posta adotará.

Nesta primeira reunião do gru-
po ficou definido também o nome do 
promotor de Justiça Rodrigo de Andra-
de Figaro Caldeira como secretário dos 
trabalhos.
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PGJ quer criar Procuradoria 
da Infância e Juventude

Proposta é ter pelo menos 20 novos cargos de procurador de Justiça

O procurador-geral de Justiça Gianpa-
olo Poggio Smanio revelou, em 
reunião do Conselho de Estudos 

e Políticas Institucionais (Conepi) realiza-
da em 17/10, que pretende encaminhar 
ao Órgão Especial do Colégio de Procura-
dores proposta de criação da Procurado-
ria da Infância e Juventude no Ministério 
Público do Estado de São Paulo (MPSP). A 
intenção foi comunicada durante respos-
tas do PGJ a dois itens da pauta da reu-
nião, propostos, pela ordem, pelo conse-
lheiro Luciano Gomes de Queiroz Couti-
nho, que é, também, um dos diretores do 
Departamento de Esportes da APMP, e 
pela conselheira Celeste Leite dos Santos, 
uma das diretoras do Departamento de 
Convênio e Eventos da entidade de classe.

“Tenho uma proposta, que estou en-
caminhando para o Órgão Especial agora, 
que é a criação de uma Procuradoria da In-
fância e Juventude. Nós já temos uma Pro-
curadoria que atua perante o Órgão Especial 
do Tribunal [de Justiça de São Paulo] e que 

No Conepi, o procurador-geral Gianpaolo Poggio Smanio e o secretário do colegiado, Rafael Abujamra
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APMP NA IMPRENSA
BBC ENTREVISTA 1º 

 VICE-PRESIDENTE DA APMP
O 1º vice-presidente da APMP 

e membro do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP), Marcio 
Sérgio Christino, foi entrevistado no 
dia 15/02 pela jornalista Paula Rever-
bel, do portal BBC Brasil, para maté-
ria sobre a história da facção crimi-
nosa Primeiro Comando da Capital 
(PCC) e a crise prisional no país. Mar-
cio Christino é considerado referên-
cia para falar sobre crime organizado 
por sua atuação no Gaeco, no início 
dos anos 2000, e também, por desig-
nação da Procuradoria-Geral de Jus-
tiça, em ocorrências relacionadas ao 
PCC. É autor dos livros “Por dentro do 
crime” e “A Máfia”.

CONDENADOS DEVEM 
 INDENIZAR SUAS VÍTIMAS

Notícia publicada pelo portal 
Jornalivre no dia 21/02 informou que 
o promotor de Justiça Luciano Gomes 
de Queiroz Coutinho requereu infor-
mações sobre todas as ações que fo-
rem ajuizadas por presos pedindo in-
denização em razão de más condições 
carcerárias e assinalou que é dever do 
condenado indenizar vítimas ou seus 
sucessores, pela lei. A iniciativa ocor-
reu após o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidir que os presos devem ser 
indenizados por cumprirem pena em 
condições precárias. Luciano Coutinho 
é um dos diretores do Departamento 
de Esportes da APMP.

DIRETOR DA APMP NA 
WEB TV O ANTAGONISTA

Felipe Locke Cavalcanti, um dos 
assessores de Assuntos Institucionais 
e Parlamentares da APMP, participou 
da programação da Web TV O Anta-
gonista na manhã de 08/02. O jornal, 
conduzido pela jornalista Madeleine 
Lacsko, foi transmitido ao vivo, simul-
taneamente, por meio do portal, do 
canal na rede social Facebook e no 
Youtube. Na pauta, o diretor da en-
tidade de classe comentou questões 
relacionadas ao cenário político atual. 
Felipe Locke Cavalcanti foi presidente 
da APMP entre 2013 e 2016 e mem-
bro do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em Brasília, entre 2007 e 2011.

faz Infância e Juventude, que é competên-
cia originária nossa. Só que ela não é uma 
Procuradoria formal, é o procurador-geral 
que atua lá, e que designa procuradores 
para fazer esse trabalho”, afirmou, duran-
te a reunião do Conepi, Gianpaolo Smanio. 
“A ideia é criar a Procuradoria, vamos ver 
quantos cargos serão necessários, em tor-
no de 20 [novos procuradores de Justiça]”, 
adiantou o PGJ, ao lado do secretário do 
Conepi, Rafael Abujamra (um dos diretores 
do Departamento de Esportes da APMP).

Segundo Gianpaolo Smanio, a cria-
ção da nova Procuradoria teria como con-
sequências a movimentação na carreira do 
MPSP, quem, em suas palavras, “está neces-
sitando de uma movimentação vertical”. 
“E segundo”, complementou o PGJ, “[ser-
viria] para diminuir o número de designa-
dos. Tudo isso olhando orçamento, olhan-
do a possibilidade e, evidente, aguardando 
as sugestões que vocês [do Conepi] têm, e 
em contato com os outros órgãos, com o 
Conselho Superior, com o Órgão Especial”.
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A partir da esquerda: o promotor de Justiça Marcos Bento da Silva, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, o diretor do Ceaf/ESMP, Antônio Carlos da 
Ponte, o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo  Poggio Smanio, o promotor de Justiça Valdir Vieira Rezende e o procurador de Justiça Pedro de Jesus Juliotti
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Com apoio da APMP, simpósio do
Ceaf/ESMP debate crime organizado

Houve transmissão online e em tempo real das palestras por meio do portal da entidade de classe

No dia 17/02, o Centro de Estu-
dos e Aperfeiçoamento Funcio-
nal/Escola Superior do Minis-

tério Público (Ceaf/ESMP) realizou, no 
Auditório Francismar Lamenza da Sede 
Social APMP, o Simpósio “Investigação 
e Enfrentamento à Criminalidade Orga-
nizada”, com apoio da entidade de clas-
se e da Procuradoria-Geral de Justiça 
(PGJ). O diretor do Ceaf/ESMP, Antônio 
Carlos Da Ponte, presidiu o encontro, 
que contou com a participação do pre-

sidente da APMP, José Oswaldo Moli-
neiro, e do procurador-geral de Justi-
ça, Gianpaolo Poggio Smanio.

Em suas considerações, o pre-
sidente da APMP saudou a todos e re-
forçou a importância do tema. “Este 
evento é algo que a gente vem lutan-
do há muito tempo para que se viabi-
lize. Um tema de extrema importân-
cia para o Ministério Público”, frisou 
José Oswaldo Molineiro.  Por sua vez, 
o PGJ destacou: “Estamos celebrando 
mais um momento em que todos jun-
tos estamos construindo a Instituição, 
aperfeiçoando as nossas atividades e 
também abrindo para a sociedade”.

Antônio Carlos da Ponte com-
plementou: “O fato de estarmos aqui 
discutindo esse tema hoje mostra que 
essa é uma instituição extraordinária, 
significa compromisso com aquilo que 
nós acreditamos”. Pedro de Jesus Ju-
liotti, coordenador da Assessoria Es-
pecial da Presidência da APMP e inte-
grante do Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores, ministrou a palestra 

“A Política de Execução Criminal e a si-
tuação carcerária”, na qual ressaltou: 
“Vivemos um caos penitenciário, temos 
hoje mais 607 mil detentos no sistema 
prisional. Isso representa um déficit de 
200 mil vagas, uma superlotação que 
gera uma série de problemas”.

Os outros palestrantes foram 
Marcos Bento da Silva, promotor de 
Justiça Criminal de Guarulhos, Valdir 
Vieira Rezende, promotor de Justiça 
Execuções Criminais da Capital, e Pau-
lo José de Palma, subcoordenador do 
Núcleo de Execução Criminal e Contro-
le Externo do Centro de Apoio Crimi-
nal (CAOCrim).

Os debatedores abordaram o 
tema “Discussão e propostas de en-
frentamento à criminalidade organi-
zada que atua no sistema carcerário”. 
Também estava presente o 1º tesourei-
ro da APMP, Renato Kim Barbosa, bem 
como diversos membros e servidores 
do Ministério Público. Houve transmis-
são online e em tempo real das pales-
tras por meio do site da APMP.Paulo José de Palma, subcoordenador do CAOCrim
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Marcio Christino aborda conceito de 
 independência funcional no CSMP

Conselheiro proferiu voto em sessão do colegiado que julgava conceito de insuficiência

Durante a reunião de 14/02 do 
Conselho Superior do Ministério 
Público (CSMP), o conselheiro 

Marcio Sérgio Christino, que é, também, 
1º vice-presidente da APMP, abordou o 

conceito de inde-
pendência funcio-
nal na Instituição. 
Em voto proferi-
do na sessão que 
julgava conceito 
de insuficiência, 
o conselheiro con-
siderou “até que 
ponto o Promotor 
de Justiça está li-
vre para a defe-
sa de suas convic-
ções e onde está 
o limite da sua au-
tonomia”.

“O que se 
discute então é a 
extensão de um 
conceito consti-
tucional expres-
so no artigo 127, 
§ 1º, da Constitui-
ção da República 
que após concei-
tuar o próprio Mi-

nistério Público aponta os três pilares 
sobre os quais repousa sua existência: 
a unidade, a indivisibilidade e a auto-
nomia funcional”, observa o trabalho 
do conselheiro do CSMP. E prossegue: 
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APMP repudia estudo de ONG sobre audiências de custódia
No dia 21/02, a APMP divul-

gou Nota de Repúdio ao estudo “Tor-
tura Blindada”, de autoria da orga-
nização não-governamental (ONG) 
“Conectas Direitos Humanos”, lan-
çado na mesma data no Memorial 
da Resistência, na capital paulista, 
que afirma que os casos de violên-
cia policial apresentados nas audi-
ências de custódia no Estado de São 
Paulo seriam “negligenciados, natu-
ralizados e até justificados pelos re-
presentantes do Ministério Público 
e da Magistratura”.

Diz a Nota da APMP: “Tal premis-
sa é totalmente inverídica e equivocada 
– os promotores de Justiça que atuam 
nas audiências de custódia, assim como 
os respectivos juízes de Direito, agem 
conforme a lei e não compactuam com 
qualquer tipo de tortura, jamais se omi-
tindo ou assentindo com o referido cri-
me hediondo. Ademais, não é possível 
admitir com seriedade um estudo que, 
em pequeno período de pesquisa – julho 
a novembro de 2015 –, acompanhou so-
mente 393 audiências de custódia do to-
tal de mais de 9.000 realizadas no mesmo 

período. E, nessa diminuta amostra, o 
estudo averiguou apenas 3 (três) casos 
de custodiados que não comparece-
ram porque estavam hospitalizados. 
Ou seja, isso ocorreu em 0,7% (prati-
camente zero) das poucas audiências 
de custódia selecionadas e analisadas 
pela mencionada ONG”.

E complementa: “Esperamos 
que a ONG se retrate pelos manifes-
tos e lamentáveis equívocos que está 
divulgando em formato de estudo, 
reparando o grave desserviço à so-
ciedade”.

“É claro que a independência funcio-
nal não é um primado absoluto, tal 
como todo princípio encontra suas li-
mitações e não pode ser invocado para 
servir como justificativa para a desí-
dia ou para o comodismo. [...] Supon-
do que um promotor de Justiça duran-
te o transcurso de uma ação penal de-
sista da prova e depois invoque como 
pedido de absolvição a falta de prova 
que ele mesmo causou. Nesta hipóte-
se não há independência funcional, há 
falta para com seu dever funcional que 
é produzir a prova”.

O estudo feito pelo 1º vice-pre-
sidente da APMP cita ainda  entendi-
mentos do procurador de Justiça apo-
sentado Hugo Nigro Mazzilli, advogado, 
professor de Direito, consultor jurídico 
e autor de diversos livros, considerado 
referência como doutrinador sobre in-
dependência funcional, e recupera, ain-
da, referências ao assunto no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e no Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP).

“Cito Mazzilli [...] quando diz sim-
plesmente que não se pode punir o Pro-
motor ‘só porque ele não segue a carti-
lha da maioria. Por quê? Porque ele pode 
ter razão!’”, complementa, em seu tra-
balho, Marcio Christino.
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'É claro que a independência funcional não é um primado absoluto', diz Christino
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No TJ, diretoria da APMP comparece à 
 cerimônia de abertura do Ano Jurídico

Evento contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin

O presidente da APMP, José Oswal-
do Molineiro, e o 1º tesourei-
ro, Renato Kim Barbosa, acom-

panharam a cerimônia de abertura do 
Ano Judiciário de 2017, no dia 1º/02, 
em sessão especial do Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP), realizada no Palácio da 
Justiça, no Centro da capital paulista. 
A sessão foi presidida pelo presidente 
do TJSP, Paulo Dimas De Bellis Masca-
retti, e entre as autoridades presentes 
estava o governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

Também compuseram a mesa de 
honra dos trabalhos o procurador-ge-
ral de Justiça do Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP), Gianpao-
lo Poggio Smanio, o vice-presidente do 
TJSP, Ademir de Carvalho Benedito, o 

corregedor-geral da Justiça, Manoel de 
Queiroz Pereira Calças, o presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 
São Paulo (OAB-SP), Marcos da Costa, e 

o presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (Alesp), o de-
putado estadual e procurador de Jus-
tiça licenciado Fernando Capez (PSDB).

Novos dirigentes do TCE são empossados em São Paulo
O Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo (TCE) realizou, em 06/02, 
cerimônia de posse solene do novo Cor-
po Diretivo para o exercício de 2017, no 
plenário Juscelino Kubitschek da Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp). O novo presidente, Sidney Esta-
nislau Beraldo, assumiu o lugar do con-
selheiro Dimas Ramalho. Também fo-
ram empossados os conselheiros Rena-
to Martins, como vice-presidente, e An-
tônio Roque Citadini, como corregedor. 

A mesa diretora do TCE possui manda-
to de um ano.

O evento contou com a presença 
do governador do Estado de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin (PSDB). A diretoria 
da APMP foi representada, na ocasião, 
pelo presidente José Oswaldo Molinei-
ro, pelo 2º vice-presidente, Gabriel Bit-
tencourt Perez, pelo 1º tesoureiro, Re-
nato Kim Barbosa, e pelo coordenador 
de Assuntos Institucionais e Parlamen-
tares, Felipe Locke Cavalcanti.
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Governador Geraldo Alckmin com o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, durante a cerimônia no Palácio da Justiça

Sessão especial do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realizada no dia 1º/02

Sindey Estanislau Beraldo, novo presidente do TCE



A Associação Paulista do Ministério Público assinou contrato com o Hotel Estância Barra 
Bonita para o XVII TORNEIO ESPORTIVO (gestão 2017/2018), a realizar-se entre os dias 23 a 26 de 
março de 2017 (quinta a domingo).

- Check in: 23/03/2017 às 15h00
- Check out: 26/03/2017 às 12h00

PASSANTES
Convidados de participantes do evento, prestadores de serviços e fornecedores da APMP durante o 
evento terão acesso ao Hotel para almoço e atividades das 10h00 às 19h00. O controle e recebimento 
de valores destes será feito EXCLUSIVAMENTE pelo Hotel.

SERVIÇOS INCLUSOS NO PACOTE
- 03 noites de hospedagem no Hotel Estância Barra Bonita
- Regime alimentar: PENSÃO COMPLETA (café da manhã, 
almoço e jantar)

- Estacionamento

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS
- Bebidas servidas nas refeições ou fora delas
- Passeios a cavalo, charrete e bolinhas de golfe e tênis

CANCELAMENTOS
Conforme política de cancelamento do hotel, em 
caso de desistência, somente haverá reembolso se o 
cancelamento ocorrer em prazo inferior a 15 (quinze) dias do início do evento.

INSCRIÇÕES, VALORES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E OUTRAS INFORMAÇÕES
Na Sede Executiva da APMP, pessoalmente ou pelo telefone (11) 3188.6464, opção 05 com o 
Departamento de Eventos. 
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