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Vitória: TJ julga procedente Adin 
sobre regime previdenciário

Membros do MP que ingressaram até junho de 2014 têm assegurado regime 
próprio anterior; requerimento da APMP à PGJ ensejou ajuizamento da Ação

O Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP) julgou proceden-

te Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (Adin) proposta pelo Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo 

(MPSP) em face do governo do Esta-
do, referente à inconstitucionalidade 
da Lei Estadual 14.653/11, que alte-
rou o regime próprio de previdên-
cia. Com isso, os que ingressaram 
na carreira do MPSP até a data de 

22/06/2014 têm assegurado o regi-
me próprio anterior. A referida Adin 
foi motivada por um requerimento 
feito à Procuradoria-Geral de Justi-
ça (PGJ) pela diretoria da APMP em 
17/09/2014. Páginas 2 (Editorial) e 3

O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, em sua exposição na Câmara dos Deputados

REFORMA DA PREVIDÊNCIA – 
Como representante da Asso-
ciação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp) e da 
Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (Frentas), 
o 1º secretário da APMP, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, foi ou-
vido como convidado pela Co-
missão Especial da Câmara Fede-
ral destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 287/16, que versa sobre 
a Reforma da Previdência. Logo 
depois da exposição do dirigen-
te da APMP no Congresso Nacio-
nal, as cinco emendas elaboradas 
pela Frentas foram admitidas pela  
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Comissão Especial. Em mobilização 
permanente em Brasília, a diretoria 
da APMP articulou reunião com a 
bancada de parlamentares paulis-

tas. Em São Paulo, a APMP par-
ticipou de reunião com entida-
des e associações para debater a 
questão. Páginas 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
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CARTAS & OPINIÕES

VITÓRIA PARA OS COLEGAS MAIS NOVOS

Além de lu-
tar, em ní-
vel nacio-

nal, pela preser-
vação dos direi-

tos e garantias da Previdência Social 
para os promotores e procuradores de 
Justiça da ativa e os mais antigos, já 
aposentados, contra os pontos noci-
vos da reforma pretendida pelo gover-
no federal, a diretoria da APMP tam-
bém defende, de forma intransigente, 
as prerrogativas dos colegas mais no-
vos. E, após três anos de mobilização, 
conquistamos uma importante vitória, 
que merece a manchete deste bole-
tim [leia notícia na próxima página].

Requerimento feito pela APMP 
à Procuradoria-Geral de Justiça, em 
2014, ensejou o ajuizamento de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (Adin), 
naquele mesmo ano, em face do gover-

no do Estado, referente à inconstitu-
cionalidade da Lei Estadual 14.653/11, 
que alterou o regime próprio de previ-
dência. Agora, em março deste ano, o 
Órgão Especial do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo julgou proce-
dente a Adin, garantindo, desta forma, 
que os promotores que ingressaram 
na carreira até 22/06/2014 tenham 
assegurado o regime próprio ante-
rior, deixando de ser atingidos pelas 
alterações da Lei Estadual 14.653/11.

Com a satisfação do dever cum-
prido, cumprimentamos a PGJ por 
ter atendido nosso requerimento, o 
TJSP, pela justa decisão, e os colegas 
mais novos, pela segurança garanti-
da. À luta!

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

“Uma enorme satisfação com-
parecer à posse do meu amigo José 
Oswaldo Molineiro e trazer o abraço 
afetuoso e o carinho do governador 
Geraldo Alckmin, que pediu que eu 
o representasse nesse evento e que 
transmitisse à toda a diretoria da APMP 
votos de pleno sucesso na gestão que 
se inicia.” - Mágino Alves Barbosa Fi-
lho, procurador de Justiça e secretá-
rio do Estado da Segurança Pública.

“Temos uma missão muito di-
fícil pela frente. Mas nós, promotores 
de Justiça, ‘de sangue’, com o ‘DNA’ 
que nós temos, acharemos as nossas 
soluções. Nosso colega José Oswaldo 
Molineiro, presidente da APMP, num 

clima de união e fraternidade, sabe-
rá nos conduzir para um encontro de 
soluções.” - Aparecida Maria Valada-
res da Costa, procuradora de Justiça 

“No exercício de meu manda-
to, me tornei amigo do presidente da 
APMP, José Oswaldo Molineiro, e de 
toda a sua diretoria, que está sempre 
em Brasília. Tenho a honra de partilhar 
sua companhia no Congresso Nacio-
nal, quase que toda semana. Me dá a 
certeza de que estamos no caminho 
certo! Eu me espelho e me animo na 
luta da APMP. Tenham, no meu gabi-
nete, uma extensão da APMP.” – Ser-
gio Olimpio Gomes, o Major Olím-
pio, deputado federal por São Paulo

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
SENADO FAZ AUDIÊNCIAS

SOBRE PROJETO DE
ABUSO DE AUTORIDADE

Após trabalho da APMP e de ou-
tras entidades, a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Se-
nado Federal decidiu realizar audiên-
cias públicas antes de votar o Projeto 
de Lei (PLS) 280/2016, do senador Re-
nan Calheiros (PMDB/AL), que define 
os crimes de abuso de autoridade. A 
primeira audiência foi realizada no Se-
nado no dia 29/03, com a presença de 
Tiago de Toledo Rodrigues, 2º secretá-
rio APMP, e Vinicius Rodrigues França, 
um dos diretores do departamento de 
condições de trabalho da entidade de 
classe paulista. Também estavam pre-
sentes a presidente e o tesoureiro da 
Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), respecti-
vamente, Norma Angélica Reis Cardoso 
Cavalcanti e Marcelo Lima de Oliveira.

PROMOTOR RECEBE 
MEDALHA DA 

POLÍCIA MILITAR
No dia 21/03, em solenidade re-

alizada em Taubaté (SP), o promotor de 
Justiça Henrique Lucas de Miranda re-
cebeu a medalha 1º centenário do 5º 
Batalhão da Polícia Militar “General Jú-
lio Marcondes Salgado”. A honraria foi 
concedida por causa da parceria que 
o promotor fez com a PM, entre 2014 
e 2016, que resultou no cumprimen-
to de diversos mandados de busca e 
apreensão e de prisão de criminosos, 
bem como a prisão e condenação de 
traficantes que atuavam em Campos 
do Jordão (SP). A iniciativa foi inscri-
ta no Concurso Melhor Arrazoado Fo-
rense 2016 - Série Criminal da APMP, 
com o título: “Operação Lipoaspiração 
– Combate ao tráfico de drogas na ci-
dade de Campos do Jordão – Duro gol-
pe na facção criminosa que atuava na 
cidade”, e obteve o 1º lugar.
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TJSP julga procedente Adin do MP sobre 
o regime previdenciário em São Paulo

Requerimento feito pela APMP ao procurador-geral de Justiça ensejou o ajuizamento da Adin em 2014

Os promotores de Justiça que 
ingressaram na carreira até 
junho de 2014 obtiveram 

uma significativa vitória judicial no 
dia 08/03: por 20 votos a favor e 
cinco contrários, o Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP) julgou procedente 
a Ação Direta de Inconstitucionali-
dade 2165511-31.2014.8.25.0000, 
proposta pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP) em face 
do governo do Estado, referente à 
inconstitucionalidade da Lei Esta-
dual 14.653/11, que alterou o re-
gime próprio de previdência. Com 
isso, na prática, os que ingressaram 
na carreira do MPSP até a data de 
22/06/2014 têm assegurado o re-
gime próprio anterior.

“Nada mais justo e razoável 
(...) do que adotar como marco ini-
cial do novo regime, em âmbito es-
tadual, de forma simétrica à União, 
a data de publicação da aprova-
ção do Convênio de Adesão entre 

cada ente (Executivo, Tribunal de 
Justiça, Universidades, Assembleia 
Legislativa, etc.) e a SP-Prevcom, 
pois só a partir daí - como em um 
ato final de um processo comple-
xo - o regime previdenciário com-
plementar tornou-se verdadeira-
mente operacional”, argumentou, 
em sua análise, o desembargador 
Manoel de Queiroz Pereira Calças.

A referida Adin, proposta 
pelo MPSP no dia 23/09/2014 e 
cujos pedidos foram julgados proce-
dentes, foi motivada por um reque-
rimento feito pela APMP seis dias 
antes, em 17/09/2014, que solici-
tava: “Sugerimos (...) seja oficiado 
ao SPPREV [São Paulo Previdência] 
para que de pronto reconheça nos 
servidores discriminados em lista 
própria o enquadramento em re-
gime jurídico previdenciário ante-
rior a 21 de janeiro de 2013, assim 
como fez o Presidente do Tribunal 
de Justiça aos 23 de julho de 2014 
nos autos do processo 2.304/12. Es-

sas são as considerações da APMP, 
aguardando seja acolhida pela PGJ 
de moda a ajuizar-se ação decla-
ratória de inconstitucionalidade”.

Logo após a proposição da 
Adin, a APMP ingressou como ami-
cus curiae no respectivo processo, 
na data de 10/11/2014. A iniciati-
va sobre a questão, na entidade de 
classe, foi de duas das diretoras do 
Departamento de Previdência, De-
borah Pierri e Maria da Glória Villa-
ça Borin Gavião de Almeida. Tam-
bém participaram de todo o pro-
cesso o então presidente da APMP, 
Felipe Locke Cavalcanti (atual co-
ordenador de Assuntos Institucio-
nais e Parlamentares da entidade 
de classe), o então vice-presidente 
e atual presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, o 1º vice-pre-
sidente, Marcio Sérgio Christino 
(que é, também, membro do Con-
selho Superior do Ministério Públi-
co/CSMP), e o 1º secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Junior.

Audiências de custódia: CNMP homologa liminar em favor do MPSP
O plenário do Conselho Nacio-

nal do Ministério Público (CNMP) ho-
mologou, em reunião realizada em 
14/03, liminar que havia sido conce-
dida em favor do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP) pelo 
conselheiro Antônio Duarte. No ano 
passado, o referido conselheiro foi 
o relator do caso em que a Procura-
doria-Geral de Justiça (PGJ) e a Cor-
regedoria-Geral do MPSP recorre-
ram ao CNMP para preservar a au-
tonomia da Instituição, uma vez que 
membros do Ministério Público Fe-
deral (MPF) estavam, de maneira ir-

regular, participando de audiências de 
custódia na Justiça do Estado e acom-
panhando o trabalho da Polícia Militar 
em manifestações.

Na época, o colegiado já havia 
formado maioria em favor do MPSP, 
depois de sustentação oral feita pes-
soalmente pelo PGJ Gianpaolo Pog-
gio Smanio. O julgamento ainda não 
foi concluído por causa de pedido de 
vista feito pelo conselheiro Fabio Ge-
orge Cruz da Nóbrega.

Sobre a preservação da autono-
mia do MPSP em audiências de cus-
tódia frente à ação do MPF, Nota da 

APMP, divulgada no dia 08/09/2016, 
dizia: “O trabalho do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo nunca 
foi omisso, ao contrário, é uma Ins-
tituição ativa, protagonista e incisi-
va em todas as ocorrências, dentro 
da sua competência constitucional 
e de suas atribuições legais. Da mes-
ma forma, os Promotores de Justi-
ça que atuam nas audiências de cus-
tódia trabalham sempre de forma 
aguerrida e profissional, sem qual-
quer conotação política, sendo co-
tidiana a interposição de recursos e 
mandados de segurança”.
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Diretor da APMP é ouvido na Comissão Especial da Previdência em Brasília
Autor de Nota Técnica sobre a PEC 287/16, Paulo Penteado Teixeira Junior representou a Conamp e a Frentas em exposição na Câmara dos Deputados

O 1º secretário da APMP, Pau-
lo Penteado Teixeira Junior, 
representando a Associação 

Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp) e a Frente Associa-
tiva da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), foi ouvido no dia 
09/03, como convidado, pela Comis-
são Especial destinada a proferir pa-
recer à Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 287/16, que versa so-
bre a Reforma da Previdência. O re-
querimento para esta exposição par-
tiu do deputado federal Major Olím-
pio (Rede/SP). Cinco dias depois da 
exposição do dirigente da APMP no 
Congresso Nacional, cinco emendas 
elaboradas pela Frentas foram admi-
tidas pela Comissão Especial da Câ-
mara dos Deputados (leia notícia nas 
páginas 6 e 7 desta edição). 

Já no dia 28/03, Paulo Pentea-
do e o 2º secretário da APMP, Tiago 
de Toledo Rodrigues, participaram, 
na sede da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-

'Vivemos na discussão da Previdência uma polarização ideológica, mas devemos partir de dados concretos', afirmou, na Câmara, Paulo Penteado (4º a partir da esquerda)

namp), em Brasília, 
de reunião da Fren-
tas para debater es-
tratégias nacionais de 
atuação do Ministério 
Público e da Magistra-
tura para o enfrenta-
mento da PEC 287/16 
e também do Projeto 
de Lei do Senado (PLS) 
280/16, sobre abuso 
de autoridade.

Autor da Nota 
Técnica sobre o assun-
to, que foi encampada 
pelas duas instituições 
nacionais, Paulo Pen-
teado defendeu na Co-
missão Especial da Câ-
mara dos Deputados 
que alterações são ne-
cessárias na proposta 
inicial do governo fe-
deral. “Há divergên-
cias quanto à proposta que não são 
ideológicas, mas jurídicas”, apontou. 
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Ex-ministro, Órgão Especial e CSMP elogiam Paulo Penteado
O ex-ministro da Previdência 

Social, Jair Soares, elogiou e parabe-
nizou, em carta aberta endereçada a 
deputados e senadores, o estudo pro-
duzido pela APMP, de autoria de seu 
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira 
Junior, sobre a Reforma da Previdên-
cia, que resultou em Nota Técnica en-
campada pela Conamp, que o indicou 
como um de seus representantes na 
Comissão de Previdência da Frentas.

“Trata-se de escólio de alta re-
levância sobre matéria de interesse 
do conjunto da população brasileira, 
eis que a PEC epigrafada colima modi-
ficar substantivamente o sistema de 
seguridade social desenhado na Car-
ta de 1988, no que tange aos benefí-
cios previdenciários e assistenciais”, 
elogia, no documento, o ex-ministro 

da Previdência, Jair Soares.
Já no Ministério Público do Es-

tado de São Paulo (MPSP), o Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores 
aprovou, em 15/03, por unanimidade, 
uma Moção de Elogio ao 1º secretário 
da APMP, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, em razão do trabalho desenvol-
vido sobre a Reforma da Previdência, 
prevista na Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 287/16. A iniciativa foi 
do conselheiro Pedro de Jesus Juliot-
ti, que é, também, coordenador da 
Assessoria Especial da Presidência da 
APMP, e contou com o apoio do pro-
curador-geral de Justiça (PGJ), Gianpa-
olo Poggio Smanio – que ressaltou, na 
ocasião, que o trabalho de Paulo Pen-
teado tem sido de extrema importân-
cia para a defesa dos membros do Mi-

nistério Público e da sociedade.Mais 
tarde, em 21/03, o Conselho Supe-
rior do Ministério Público (CSMP) 
aprovou por unanimidade um Voto 
de Louvor ao 1º secretário da APMP 
pelo trabalho que realiza em Brasília 
(DF) sobre a Reforma da Previdência 
e pela exposição que fez sobre o as-
sunto na Câmara Federal. Antes dis-
so, na sessão de 06/03 do CSMP, o 
estudo elaborado sobre o tema ela-
borado por Paulo Penteado, que re-
sultou na Nota Técnica encampada 
pela Conamp, já havia sido elogiado 
pelo conselheiro José Correia de Ar-
ruda Neto, que, na ausência do PGJ, 
presidia interinamente o colegiado. 
“A Nota Técnica é muito clara, muito 
técnica e muito oportuna”, afirmou 
o conselheiro, na ocasião.

Após apresentar dados do próprio go-
verno federal, a fim de demonstrar a 
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Diretor da APMP é ouvido na Comissão Especial da Previdência em Brasília
Autor de Nota Técnica sobre a PEC 287/16, Paulo Penteado Teixeira Junior representou a Conamp e a Frentas em exposição na Câmara dos Deputados

'Vivemos na discussão da Previdência uma polarização ideológica, mas devemos partir de dados concretos', afirmou, na Câmara, Paulo Penteado (4º a partir da esquerda)

Exposições são realizadas em Pernambuco e no Maranhão
A convite do presidente da 

Associação do Ministério Público 
de Pernambuco (Amppe), Rober-
to Brayner Sampaio, e do procura-
dor-geral daquele Estado, Francis-
co Dirceu Barros, o 1º secretário 
da APMP, Paulo Penteado Teixei-
ra Junior, ministrou, no dia 16/03, 
palestra durante a sessão extraor-
dinária do Colégio de Procurado-
res do Ministério Público de Per-
nambuco sobre a Reforma da Pre-
vidência, em Recife (PE). A reunião 
foi acompanhada pelos deputados 
estaduais de Pernambuco, Silvio 
Costa Filho (PRB) e Rodrigo No-
vaes (PSD), respectivamente pre-
sidente e relator da Comissão Es-
pecial da Previdência Social da-
quele Estado.

Já em 17/03, 
o 1º secretário da 
APMP proferiu pa-
lestra sobre a Refor-
ma da Previdência, 
no auditório da sede 
da Associação dos 
Magistrados do Ma-
ranhão (Amma), em 
São Luís (MA). Além 
de Paulo Penteado, 
compuseram a mesa 
o presidente da As-
sociação do Minis-
tério Público do Es-
tado do Maranhão (Ampem), Tarcísio 
Bonfim, o presidente da Amma, Angelo 
Santos, o coordenador da Frentas/MA, 
Angelo Antonio Alencar dos Santos, o 
procurador da República Hilton Araú-

jo de Melo, representando a Associa-
ção Nacional dos Procuradores da Re-
pública (ANPR), e o desembargador 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão (TJMA), Vicente de Paula.

O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, durante exposição em Recife

possibilidade de alteração do proje-
to, o diretor da APMP deu ênfase aos 

pontos mais nocivos a 
todo o funcionalismo, 
em especial à regra de 
transição e alteração 
nas pensões.

“Vivemos na 
discussão da Previdên-
cia uma polarização 
ideológica, mas deve-
mos partir de dados 
concretos, de núme-
ros”, frisou Paulo Pen-
teado. Quanto à regra 
de transição proposta 
pelo governo, que es-
tipula um corte etá-
rio para que os con-
tribuintes possam in-
tegrá-la (45 anos para 
mulheres e 50, para 
homens), ressaltou: 
“Esta regra não pode-
ria dar tratamentos di-
ferente a pessoas que 

estão na mesma situação de direito 
e de fato. Se este item for aprovado 

como está, haverá uma queda mui-
to grade no padrão familiar. E é im-
portante ressaltar que nós pagamos 
por este direito”.

Junto com o 1º secretário da 
APMP, também foram ouvidos na Câ-
mara dos Deputados, como convida-
dos, Luis Alberto dos Santos, consul-
tor do Senado Federal, José Roberto 
de Moraes, diretor presidente da São 
Paulo Previdência (SPPrev), repre-
sentando a Casa Civil, Luiz Henrique 
Behrens França, 2º vice-presidente 
do Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(Sindifisco Nacional), e Delúbio Go-
mes Pereira da Silva, auditor fiscal da 
Receita Federal, representando a Se-
cretaria da Previdência do Ministério 
da Fazenda. A oitiva de Paulo Pentea-
do na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer sobre a PEC 287/16 
foi noticiada com destaque pelos por-
tais Agência Câmara e Diário do Po-
der (leia nota na coluna ‘APMP na Im-
prensa’, na página 8 desta edição).
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Comissão da Previdência admite emendas a favor das carreiras de Estado
Dirigentes da APMP estiveram em Brasília para expor os problemas do texto original e colher assinaturas de parlamentares de diversos partidos no Congresso

Graças a um esforço concen-
trado de associações e re-
presentantes do Ministério 

Público e da magistratura de todo 
o país, as cinco emendas elabora-
das pela Frente Associativa da Ma-
gistratura e do Ministério Público 
(Frentas) – que tiveram participação 
direta da APMP – foram admitidas, 
em 14/03, pela Comissão Especial 
destinada a proferir parecer sobre a 
Reforma da Previdência. Para tanto, 
as emendas, que foram formalmen-
te apresentadas pelos parlamentares 
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), Lincoln 
Portela (PRB/MG) e Roberto de Lu-
cena (PV/SP), e que têm como obje-
tivo minimizar os efeitos negativos 
da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 287/16 para as carreiras de 
Estado, necessitavam de 171 assina-
turas de parlamentares. Dificuldade 
para a adesão dos deputados ocor-
reu porque a maioria do Congresso 
Nacional integra a base governista, 
interessada em aprovar o texto ori-
ginal da PEC.

A diretoria da APMP partici-
pou de todo o processo de defesa de 
prerrogativas dos membros do MP e 
da magistratura nos últimos meses. 
O 1º secretário da entidade de clas-
se, Paulo Penteado Teixeira Junior, 
é o responsável pela elaboração da 
Nota Técnica sobre a Reforma da Pre-
vidência encampada pela Associação 
Nacional dos Membros do Ministé-
rio Público (Conamp), que o indicou 
como um de seus representantes na 
Comissão de Previdência da Frentas, 
criada para a elaboração das citadas 
emendas. Estiveram em Brasília en-
tre 06 e 09/03, para colher assinatu-
ras de parlamentares, garantindo a 
admissibilidade das emendas, o pre-
sidente da APMP, José Oswaldo Mo-
lineiro, o 1º secretário, Paulo Pente-
ado Teixeira Junior, o 2º secretário, 
Tiago de Toledo Rodrigues, os con-
selheiros fiscais Pedro Eduardo de 

Camargo Elias (membro do Conse-
lho de Estudos e Políticas Institucio-
nais/ Conepi) e Daniel Leme de Ar-
ruda (que é, também, um dos dire-
tores de Prerrogativas Financeiras), 
o coordenador de Assuntos Institu-
cionais e Parlamentares, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, o coordenador da 
Assessoria Especial da Presidência, 
Pedro de Jesus Juliotti (membro do 
Órgão Especial do Colégio de Procu-
radores), e a procuradora de Justiça 
Eliana Passarelli.

Durante o mencionado perí-
odo, os diretores se reuniram com 
deputados federais de diversos par-
tidos e estados, incluindo uma reu-
nião especialmente marcada para 
falar sobre a Reforma da Previdên-
cia com o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ). 
Também fizeram reunião com o rela-
tor da proposta na Comissão, Arthur 
Maia (PPS/BA), e com o 1º vice-pre-
sidente da Casa parlamentar, Fábio 
Ramalho (PMDB/MG).

Ainda foram contatados pela 
diretoria da APMP os deputados: An-
tônio Goulart (PSD/SP), Major Olím-

pio (SD/SP), Bruna Furlan (PSDB/SP), 
Carlos Sampaio (PSDB/SP), Jorge Bo-
eira (PP/SC), Paulinho da Força (SD/
SP), Henrique Fontana (PT/RS), Zeca 
do PT (PT/MS), Sérgio Reis (PRB/SP), 
Stéfano Aguiar (PSD/MG), Valderez 
Filho (PSB/SE), José Fogaça (PMDB/
RS), Gaguim (PTN/TO), André Figuei-
redo (PDT/CE), Felix Mendonça, líder 
da bancada do PDT (PDT/BA), Celso 
Pansera (PMDB/RJ), Carlos Gomes 
(PRB/RS), Antonio Brio (PSD/BA), Al-
berto Fraga (DEM/DF), Miro Teixeira 
(REDE/RJ), Severino Ninho (PSB/PE), 
Janete (PSB/AP), Edson Moreira (PR/
MG), Paulo Teixeira (PT/SP), Capitão 
Augusto (PR/SP), Marcelo Squasso-
ni (PRB/SP), Walter Ihoshi (PSD/SP), 
Eduardo Bolsonaro (PSC/SP), Faus-
to Pinato (PP/SP), Celso Russomano 
(PRB/SP), João Campos (PRB/GO), 
Keiko Ota (PSB/SP), Carlos Zarattini 
(PT/SP), líder do PT na Casa, e Aelton 
Freitas (PR/MG), líder do PR.

Durante os quatro dias, o gru-
po apresentou aos parlamentares os 
principais problemas referentes ao 
texto original e, como alternativa, 
defendeu as emendas, que buscam, 

No gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, a partir da esquerda: José Oswaldo Molineiro, presidente da APMP; Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário; Paulo  Eduardo 
Garrido Modesto, promotor de Justiça da Bahia; Elísio Teixeira Neto, secretário-geral da Conamp; Rinaldo Reis Lima, PGJ do Rio Grande do Norte e presidente do CNPG;  Rodrigo 
Maia, deputado e presidente da Câmara Federal; Marfan Martins Vieira, PGJ do Rio de Janeiro; Ediene Santos Lousado, PGJ da Bahia; e Leonardo Bessa, PGJ do Distrito Federal
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Comissão da Previdência admite emendas a favor das carreiras de Estado
Dirigentes da APMP estiveram em Brasília para expor os problemas do texto original e colher assinaturas de parlamentares de diversos partidos no Congresso

especificamente, retirar da Desvincu-
lação de Receitas da União (DRU) as 
contribuições sociais destinadas ao 
custeio da Seguridade Social; aper-
feiçoar as mudanças nas regras de 
transição e nas regras de pensão; e 
defender o abono permanência e as 
garantias constitucionais dos mem-
bros da magistratura e do Ministé-
rio Público. Conforme o regimento 
interno da Câmara, as emendas se-
rão analisadas pelo relator da ma-
téria, deputado Arthur Maia (PPS/
BA). A partir de agora, a luta é pela 
aprovação das alterações propostas.
AUDITORIA NAS CONTAS - O procu-
rador de Justiça aposentado Airton 
Florentino de Barros protocolou re-
presentação dirigida ao procurador-
-geral da República (PGR), Rodrigo 

No gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, a partir da esquerda: José Oswaldo Molineiro, presidente da APMP; Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário; Paulo  Eduardo 
Garrido Modesto, promotor de Justiça da Bahia; Elísio Teixeira Neto, secretário-geral da Conamp; Rinaldo Reis Lima, PGJ do Rio Grande do Norte e presidente do CNPG;  Rodrigo 
Maia, deputado e presidente da Câmara Federal; Marfan Martins Vieira, PGJ do Rio de Janeiro; Ediene Santos Lousado, PGJ da Bahia; e Leonardo Bessa, PGJ do Distrito Federal

APMP articula reunião com a bancada de deputados federais paulistas

Ainda como esforço concen-
trado na elucidação sobre os pon-
tos nocivos da PEC 287, foi realiza-
do no dia 08/03 um debate sobre 
a Reforma da Previdência com par-
lamentares da bancada paulista, na 
Câmara dos Deputados. A reunião, 
organizada pelo deputado Hercula-
no Passos (PSD/SP), coordenador da 
bancada, a pedido da APMP, reuniu 
autoridades e representantes de en-
tidades ligadas à magistratura e ao 
Ministério Público.

Além do presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro, comparece-
ram a presidente da Conamp, Norma 
Angélica Reis Cardoso, o presiden-
te da Associação dos Magistrados 
do Brasil (AMB), Jayme Martins de 
Oliveira Neto, o presidente do Tri-
bunal de Justiça Militar de São Pau-
lo (TJM-SP), Silvio Hiroshi Oyama, o 
defensor público-geral de São Pau-
lo, Davi Eduardo Depiné Filho, o pre-

sidente da As-
sociação Paulis-
ta de Magistra-
dos (Apamagis), 
Oscild de Lima 
Júnior, o presi-
dente da Asso-
ciação dos Juí-
zes Federais do 
Estado de São 
Paulo e Mato 
Grosso do Sul 
(Ajufesp), Fernando Marcelo Men-
des, o presidente da Associação Pau-
lista de Defensores Púbicos (Apadep), 
Leonardo Damasceno Peixoto, o pre-
sidente da Associação dos Procurado-
res do Estado de São Paulo (Apesp), 
Marcos Nusdeo, o subprocurador-ge-
ral de Justiça de Políticas Administra-
tivas e Institucionais do Ministério Pú-
blico de São Paulo (MPSP), José Anto-
nio Franco da Silva, representando o 
procurador-geral de Justiça Gianpao-

lo Poggio Smanio, a presidente da 
Associação Nacional dos Procura-
dores Municipais (ANPM), Soraya 
Santucci Chehin, o presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região (TRT-2), Wilson Fernan-
des, o corregedor regional do TRT 
da 15ª Região, Samuel Hugo Lima, 
e o presidente da Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
da 15ª Região (Amatra XV), Luís Ro-
drigo Fernandes Braga.

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro (1º à esquerda) e o  subprocurador 
José Antonio Franco da Silva (1º à direita) durante a  reunião em Brasília

Janot Monteiro de Barros, em que 
pede investigação e auditoria nas 
contas da Previdência Social, segun-
do nota publicada em 23/03 no blog 
de Frederico Vasconcelos no site do 
jornal Folha de S.Paulo.

O advogado foi um dos cola-
boradores da Nota Técnica produzi-
da pelo 1º secretário da APMP, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, que critica 
a Reforma da Previdência pretendi-
da pelo governo federal. Em sua re-
presentação encaminhada ao PGR, 
o procurador aposentado Airton Flo-
rentino de Barros alega, entre outras 
coisas, que a reforma previdenciária 
“teria sido encaminhada pelo gover-
no ao Poder Legislativo por meio de 
mensagem e campanha publicitária 
de ilegal e falso conteúdo”.
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APMP NA IMPRENSA

OITIVA DE DIRETOR DA APMP 
REPERCUTE NA MÍDIA

A oitiva do 1º secretário da 
APMP, Paulo Penteado Teixeira 
Junior, em 09/03, foi divulgada na 
mesma data pela Agência Câma-
ra. Sob o título “Déficit do regime 
de aposentadoria dos servidores 
devirá cair, diz representante do 
MP”, o texto destacou a partici-
pação do diretor da APMP e dados 
de seu estudo. O portal Diário do 
Poder também repercutiu a expo-
sição de Paulo Penteado em ma-
téria intitulada “Comissão da Câ-
mara debate impacto da reforma 
da previdência para servidores”.

DIRETORA PUBLICA  ARTIGO 
NO ‘DESAGRAVANDO’

Fabiola Moran Faloppa, di-
retora do Departamento de Patri-
mônio da APMP, publicou em mar-
ço um artigo intitulado “Da impu-
nidade à ‘bandidolatria’”, no blog 
“Desagravando”. O artigo da dire-
tora da APMP aponta que, “dentre 
tantas razões para a insegurança 
atual que tanto beneficia os cri-
minosos, temos, para além da ne-
cessidade premente do Executivo 
em determinar a alta rotatividade 
das vagas existentes nos presídios, 
a ideia equivocada de que o crimi-
noso é uma vítima social”. 

‘FANTÁSTICO’, DA GLOBO, 
OUVE DIRETOR DA APMP

O 1º vice-presidente da 
APMP, Marcio Sérgio Christino, 
foi ouvido em reportagem exibi-
da pelo programa “Fantástico”, da 
TV Globo, sobre Rogério Jeremias 
de Simone, o “Gegê do Mangue”, 
considerado o nº 2 da facção Pri-
meiro Comando da Capital (PCC). 
“Ele administra muito bem as situ-
ações e conseguiu se elevar dentro 
da hierarquia da organização”, ob-
servou Marcio Christino. O promo-
tor de Justiça Rogério Zagallo tam-
bém foi ouvido pela reportagem.

Entidades debatem efeitos 
da Reforma da Previdência
1º vice-presidente da APMP compareceu à reunião em São Paulo

Representantes do Ministério Pú-
blico, da Magistratura e das de-
mais carreiras do serviço público 

reuniram-se na capital paulista no dia 
06/03, por iniciativa do deputado federal 
Arnaldo Faria de Sá (PTB), para debater 
a questão e definir ações da mobilização 
conjunta. O evento contou com a pre-
sença do 1º vice-presidente da APMP 
e membro do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP), Márcio Sér-
gio Christino, que estava acompanha-
do pelo subprocurador-geral de Justiça 
de Políticas Administrativas e Institucio-
nais do Ministério Público de São Paulo 
(MPSP), José Antonio Franco da Silva.

Também compareceram o vice-
-presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJSP), desembar-
gador Ademir de Carvalho Benedito, o 
presidente da Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB), Jayme Mar-
tins de Oliveira Neto, a vice-presiden-
te da Associação Paulista de Magistra-
dos (Apamagis), juíza Vanessa Ribei-
ro Mateus, o juiz do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) de São Paulo, Luiz Gui-
lherme da Costa Wagner, o vice-pre-
sidente do Tribunal de Justiça Militar 
(TJM), Clovis Santinon, e o delegado-
-geral de Polícia, Youssef Abou Chahin.

Das demais carreiras, estavam 
presentes representantes da Confe-
deração Nacional dos Servidores Pú-

Subrocurador José Antonio Franco da Silva, deputado Arnaldo Faria de Sá e Marcio Sérgio Christino, da APMP
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blicos (CNSP), da Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil (Anfip), da Associação Na-
cional dos Servidores do Poder Judici-
ário (Ansj), da Associação dos Funcio-
nários Públicos do Estado de São Pau-
lo (Afpesp), da Associação dos Oficiais 
de Justiça do Estado de São (Aojesp), 
da Associação dos Servidores do TJSP 
(Assetj), do Sindicato dos Servidores 
do Poder Legislativo Federal e do Tri-
bunal de Contas da União (Sindilegis), 
do Sindicato Nacional dos Funcionários 
do Banco Central (Sinal), do Sindicato 
dos Delegados de Polícia do Estado de 
São Paulo (Sindpesp), do Sindicato dos 
Servidores Públicos da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo (Sin-
dalesp-SP), e do Sindicato dos Audi-
tores-Fiscais Tributários da Prefeitura 
do Município de São Paulo (Sindaf-SP).
ELOGIO NO CSMP - Durante a reunião 
do dia 06/03 do CSMP, o conselheiro 
Marcio Christino comentou: “Gosta-
ria de consignar um elogio a José An-
tonio Franco da Silva, subprocurador 
[geral] para assuntos institucionais, 
pela sua atuação, junto com o legisla-
tivo federal, especialmente com o de-
putado Arnaldo Faria de Sá, em reu-
niões realizadas aqui em São Paulo, 
uma das quais tive a honra de parti-
cipar, analisando propostas relaciona-
das à alteração da Previdência Social”.
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Conselho aprova abertura imediata de 
 cargos de entrância intermediária no MPSP
Também foi aprovada abertura de cargos de entrância final fora da capital e de entrância final na capital

Na reunião de 07/03 do Con-
selho Superior do Ministério 
Público (CSMP), foi aprova-

da a abertura imediata de cargos 
de entrância intermediária no Mi-
nistério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP). Também foi apro-
vada a abertura de: cargos de ent-
rância final fora da capital, cargos 
de entrância final na capital e, no 
fim do ano, cargos de entrância ini-
cial em quantidade que dependerá 
de eventual concurso de ingresso à 
Instituição. Foi feita a ressalva, ain-
da, da exceção dos cargos do Gru-
po de Atuação Especial de Enfren-
tamento à Violência Doméstica (Ge-
vid), que poderão ser abertos inde-
pendentemente, em razão da divi-
são territorial a ser ainda fixada.

Esta questão foi levantada na 
reunião pelo secretário do CSMP, Tia-
go Cintra Zarif, que sofreu objeção 
por parte do conselheiro Vidal Ser-
rano Nunes Junior, o qual entendeu 
ser necessária a presença do pro-
curador-geral de Justiça, Gianpaolo 
Poggio Smanio, que naquela ocasião 
atendia outro compromisso. Venci-
da a objeção, foram feitas duas pro-
postas: uma que adiava a análise da 
questão e outra para votação ime-
diata. A proposta vitoriosa foi ini-
ciativa do conselheiros Marcio Sér-
gio Christino, Paulo Sérgio Puerta 
dos Santos e Luís Paulo Sirvinskas.

 “Nós três aqui vamos nos ma-
nifestar num voto só. A proposta é 
a abertura de [cargos de entrân-
cia] intermediária e, na sequência, 
a abertura dos cargos de entrância 
final fora [da cidade] de São Paulo, 
depois as entrâncias finais de São 
Paulo e, por fim, as iniciais - de-
pendendo de eventual concurso”, 
afirmou, na reunião, Marcio Chris-
tino, que é, também, o 1º vice-pre-
sidente da APMP. “Com a ressal-
va de que os cargos do Gevid po-
derão ser abertos independente-
mente”, acrescentou o conselheiro.

Na sequência, o conselheiro Vi-
dal Serrano Nunes Júnior apresentou 

sua proposta: “O CSMP solicita ao pro-
curador-geral de Justiça, na semana 
que vem, que ele ofereça uma pro-
posta concreta de cronograma para 
abertura dos cargos”. Mas a vencedo-
ra foi a primeira proposta, com cinco 
votos: além dos três conselheiros pro-
ponentes, também do secretário do 
colegiado, Tiago Cintra Zarif, e de Luiz 
Antonio de Oliveira Nusdeo. A outra 
proposta teve quatro votos: além do 
proponente, de José Correia de Ar-
ruda Neto (que, na ausência do PGJ 
Gianpaolo Smanio, presidia interina-
mente o CSMP), de Mônica de Barros 
Marcondes Desinano e do corregedor-
-geral Paulo Afonso Garrido de Paula.

Abertura de cargos de entrância inicial, no fim do ano, dependerá de eventual concurso de ingresso ao MP 
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Colegiado e APMP apoiam promotores do Gaema do Litoral Norte
Em suas comunicações na 

reunião do CSMP de 14/03, o con-
selheiro Marcio Sérgio Christino, 
1º vice-presidente da APMP, mani-
festou apoio ao promotor de Justi-
ça Tadeu Badaró e aos promotores 
de Justiça do Grupo de Atuação Es-
pecial de Defesa do Meio Ambien-
te (Gaema) do Litoral Norte, contra 
acusações feitas pelo secretário es-

tadual do Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les. O secretário do colegiado, Tiago 
Cintra Zarif, estendeu o apoio a todos 
os funcionários do Centro de Apoio 
Operacional à Execução (CAEx), tam-
bém atingidos pelas declarações. Na 
mesma data, a APMP divulgou Nota 
de Repúdio às afirmações do secre-
tário estadual, manifestando, como 
o CSMP, apoio aos promotores do 

Gaema e aos servidores do Caex. 
“Declaro meu apoio aos colegas, 
tanto ao [promotor] Tadeu Bada-
ró, que estava lá [na ocasião em 
que o secretário Ricardo Salles fez 
as declarações], bem como aos de-
mais companheiros de Ilhabela e 
todos aqueles que militam na área 
do Meio Ambiente”, afirmou, no 
CSMP, Marcio Christino.



APMP EM AÇÃO - Abril 201710

Na capital, presidente José Oswaldo Molineiro conversa pela internet com diretores do Interior do Estado

Inovação: presidente da APMP realiza 
reuniões online com diretores regionais

Conferências via web trataram sobre as metas da entidade de classe para a gestão 2017-2018

O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, reali-
zou, nos dias 14 e 15/03, as 

primeiras reuniões online da direto-
ria da entidade de classe com dire-
tores regionais da APMP, por meio 
de videoconferência. Na pauta, os 
dirigentes trataram sobre as metas 
da entidade de classe para o biênio 
2017-2018 e também avaliaram os 
trabalhos atuais.

Os diretores titulares das 13 
regionais da APMP no interior do Es-
tado de São Paulo são: André Luís de 
Souza (São José do Rio Preto); Car-
los Alberto Carmello Júnior (Santos); 
Carlos Henrique Gasparotto (Fran-
ca); Fábio Salem Carvalho (Piracica-
ba); Gilson César Augusto da Silva 
(Marília); Gilson Sidney Amâncio de 
Souza (Presidente Prudente); José 
Fernando da Cunha Pinheiro (Araça-
tuba); José Júlio Lozano Júnior (So-
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rocaba); Júlio César Rocha Palhares 
(Bauru); Leonardo Liberatti (Campi-
nas); Manoel Sérgio da Rocha Mon-

teiro (Taubaté); Maria Julia Câma-
ra Facchin Galati (Ribeirão Preto); e 
Omar Mazloum (Guarulhos).

Jusprev nomeia Felipe Locke Cavalcanti para seu Comitê de Investimentos

A Previdência Associativa do 
Ministério Público e da Justiça Bra-
sileira (Jusprev) realizou a primeira 
reunião com os Órgãos Colegiados 

do ano de 2017 no dia 17/03, em Curi-
tiba (PR). Na ocasião, foi deliberado 
que Felipe Locke Cavalcanti, repre-
sentando a APMP, passa a integrar 
o Comitê de Investimentos, ao lado 
dos conselheiros Fabio Esmanhotto, 
Marco Tuoto e Willian Lira. Presiden-
te da APMP por dois mandatos, en-
tre 2013 e 2016, Felipe Locke Caval-
canti é, atualmente, o coordenador 
do Departamento de Assuntos Ins-
titucionais e Parlamentares.

Também foram indicados 
Francisco Borges, pela Associação 
dos Magistrados do Estado de Ron-
dônia (Ameron); Gervásio Protá-
sio dos Santos Júnior, pela Associa-
ção dos Magistrados do Maranhão 
(AMMA); Maurício Trevisan, pela 

Reunião da Jusprev realizada na capital do Paraná

Associação do Ministério Público 
do Rio Grande do Sul (AMP/RS); e 
Miguel Arcanjo Simas Nôvo, pela 
Associação Nacional dos Audito-
res Fiscais (Anfip). O procurador de 
Justiça Paulo Marco Ferreira Lima, 
um dos integrantes do Conselho 
Deliberativo da Jusprev, também 
acompanhou a reunião.
NOVA PRESIDENTE - Na oportuni-
dade, Maria Tereza Uille Gomes, 
fundadora e até então diretora-
-presidente da Jusprev, anunciou 
a renúncia ao cargo, pois passa 
a integrar o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Quem assumiu a 
presidência da Jusprev foi Antonia 
Lélia Neves Sanches, procuradora 
da República aposentada.



11APMP EM AÇÃO - Abril 2017

O 1º tesoureiro da APMP, Renato Kim Barbosa, e o presidente José Oswaldo Molineiro durante o evento

APMP realiza 1º seminário com o tema 
‘O Futuro do Ministério Público’

Com quatro palestras, evento transmissão online ao vivo pelo portal da entidade de classe

A APMP realizou, em 17/03, o 
Seminário “O Futuro do Mi-
nistério Público”, no Auditó-

rio Francismar Lamenza de sua sede 
social. O evento, organizado pelo 1º 
tesoureiro, Renato Kim Barbosa, teve 
quatro palestras proferidas, pela or-
dem, pelos promotores de Justiça Ra-
fael de Oliveira Costa, Nathan Glina, 
Pérsio Ricardo Perrella Scarabel e Mi-
rella de Carvalho Bauzys Monteiro. O 
seminário teve transmissão online ao 
vivo pelo site da entidade de classe.

“Estou feliz por ver os jovens 
promotores se movimentando. Con-
fio muito e quero aprender com vo-
cês, que são as cabeças jovens da 
Instituição”, afirmou, na abertura do 
evento, o presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro. Por sua vez, o 1º 
tesoureiro, Renato Kim Barbosa, res-
saltou: “Precisamos pensar a Institui-
ção de maneira proativa, em benefício 
da sociedade e do interesse público”.

Rafael de Oliveira Costa, o pri-
meiro palestrante, falou sobre “Efeti-

Entidade de classe apoio eventos do Gaeco e do CAOCrim
A APMP viabilizou a realização 

de dois eventos em apoio à Procu-
radoria-Geral de Justiça (PGJ), refe-
rentes ao Grupo de Atuação Espe-
cial de Repressão ao Crime Organi-
zado (Gaeco) e ao Centro de Apoio 
Criminal (CAOCrim). Em 07/03, in-
tegrantes do Gaeco se reuniram no 
Auditório Francismar Lamenza, na 
Sede Social da APMP, para um en-
contro presidido pelo coordenador 
Amauri Silveira Filho. Eles recebe-
ram o professor Denilson Feitoza 
Pacheco, assessor especial da Pro-
curadoria-Geral de Justiça (PGJ) do 
Ministério Público do Estado de Mi-
nas Gerais (MPMG), que ministrou 
palestra aos presentes.

Já em 10/03, o coordenador 
do CAOCrim, Levy Emanuel Magno, 
junto com os subcoordenadores de 
Execução Criminal e Controle Exter-

no, Fernanda Narezi Pimentel Ramos 
e Paulo José de Palma, e a PGJ, repre-
sentada pelo subprocurador-geral de 
Justiça de Políticas Criminais e Institu-
cionais, Mário Luiz Sarrubbo, realiza-
ram o Seminário “Integração e desa-
fios IV”, que teve como tema “O Sis-
tema Prisional, instrumentalização do 
enfrentamento das facções crimino-
sas dos presídios”. A reunião foi rea-
lizada no auditório do Conselho Su-
perior do Ministério Público (CSMP).

Compuseram a mesa de reu-
nião, além dos já citados, os exposi-
tores Lourival Gomes, secretário da 
Secretaria da Administração Peniten-
ciária do Estado de São Paulo (SAP), 
Paulo Eduardo de Almeida Sorci, juiz 
Corregedor do Departamento Esta-
dual de Execução Criminal (Deecrim) 
do Fórum Criminal da Barra Funda, 
Luiz Antonio Cardoso, desembarga-
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vidade das políticas públicas e litígio 
estratégico no processo coletivo”. A 
palestra seguinte foi “A Promotoria 
de Justiça Criminal e a tutela da Se-
gurança Pública”, proferida por Na-
than Glina. “Rotinas administrativas 
e eficiência funcional” foi o tema da 
terceira palestra, proferida por Pér-
sio Ricardo Perrella Scarabel. O en-

cerramento do Seminário ocorreu 
com a palestra “Priorização das re-
ais atribuições do Ministério Públi-
co na área da Infância e Juventude e 
fortalecimento do Conselho Tutelar”, 
a cargo de Mirella de Carvalho Bau-
zyes Monteiro, que integra o Conse-
lho de Políticas e Estudos Institucio-
nais (Conepi).

dor do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo (TJSP), Augusto 
Eduardo de Souza Rossini, procu-
rador de Justiça, Roberto Teixeira 
Pinto Porto, promotor de Justiça, e 
Lincoln Gakiya, promotor de Justi-
ça integrante do Gaeco. 

Participaram o 1º vice-pre-
sidente da APMP, Marcio Sérgio 
Christino (membro do CSMP), o 
membro do Órgão Especial e co-
ordenador da Assessoria Especial 
da Presidência da APMP, Pedro de 
Jesus Juliotti, a procuradora de Jus-
tiça criminal Ana Lucia Menezes 
Vieira e o secretário administrati-
vo da PGJ e membro do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Pe-
nitenciária (CNPCP), Fernando Pas-
torello Kfouri. As duas reuniões fo-
ram transmitidas ao vivo por meio 
do portal da APMP.
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Fernando Grella é indicado para o CNMP 
e Arnaldo Hossepian à recondução no CNJ
Escolha da listra tríplice para o CNMP está prevista para abril e a indicação para o CNJ, para o mês de junho
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blico do Estado de São Pau-
lo elegeram, em 18/03, os 

indicados da Instituição para o Con-
selho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) e para o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O procurador de Jus-
tiça Fernando Grella Vieira, ex-pro-
curador-geral de Justiça (PGJ), como 
candidato único ao CNMP, recebeu 
918 votos. Por sua vez, o procurador 
de Justiça Arnaldo Hossepian Salles 
Lima Junior, também candidato úni-
co à indicação ao CNJ, que pleiteia 
a recondução ao cargo do colegia-
do destinado ao MP dos Estados, re-
cebeu 853 votos. A eleição, por voto 
eletrônico, aconteceu na capital e nas 
12 áreas regionais do MPSP.

As indicações são encaminhadas 
pelo PGJ Gianpaolo Poggio Smanio ao 
Conselho Nacional de Procuradores-
-Gerais de Justiça (CNPG), no caso do 
CNMP, e ao procurador-geral da Repú-
blica (PGR), Rodrigo Janot Monteiro de 

REELEIÇÃO DO OUVIDOR DO MPSP – O procurador de Justiça Roberto Fleury de Souza Bertagni foi reeleito, no 
dia 08/03, para a função de ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), dessa vez para o biênio 
2017/2018, após receber 163 votos. Na ocasião, o ouvidor recebeu os cumprimentos do procurador-geral de Jus-
tiça, Gianpaolo Poggio Smanio, do procurador de Justiça Álvaro Augusto Fonseca de Arruda, membro da comis-
são eleitoral (e do Órgão Especial do Colégio de Procuradores), do 1º secretário da APMP, Marcio Sérgio Christino 
(que é, também, membro do Conselho Superior do Ministério Público), e do 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.

Barros, responsável pela escolha um 
dos nomes dos indicados por todos os 
Estados da Federação (um por institui-
ção) para compor o CNJ. A escolha da 
lista tríplice para o CNMP pelo CNPG 
estava prevista para o dia 06/04. Já a 
indicação dos membros do CNJ pelo 

PGR deve acontecer até 30/06, dois 
meses antes do final do mandato dos 
atuais conselheiros.

Dias antes da eleição no CSMP, a 
diretoria da APMP recepcionou, na Sede 
Executiva, os procuradores de Justiça 
Fernando Grella e Arnaldo Hossepian.

Os procuradores de Justiça Fernando Grella Vieira (à esquerda) e Arnaldo Hossepian no dia da eleição
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A partir da esquerda: diretora Fabiana Dal'Mas Rocha Paes em evento realizado em Taboão da Serra; Celeste Leite dos Santos recebe homenagens na  Diretoria 
de Ensino da Zona Leste da Capital; e, à direita, Fabíola Sucasas Negrão Covas proferindo palestra no 104ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil

Diretoras da APMP defendem direitos das 
mulheres na comemoração do 8 de março
Celeste Leite dos Santos, Fabiana Rocha Paes e Fabíola Sucasas Negrão Covas proferiram palestras

Em comemoração ao 8 de mar-
ço, Dia Internacional da Mu-
lher, as promotoras de Justi-

ça Celeste Leite dos Santos, Fabia-
na Dal'Mas Rocha Paes e Fabíola Su-
casas Negrão Covas, que integram 
o Departamento APMP Mulher na 
entidade de classe, proferiram pa-
lestras em eventos com a socieda-
de na capital paulista e em Taboão 
da Serra (SP). Os temas abordados 
incluíram violência doméstica con-
tra a mulher, fortalecimento da rede 
de enfrentamento, círculos restau-
rativos, saúde da família, empode-
ramento e promoção da igualdade. 
A APMP Mulher tem ainda, como 
diretoras, as promotoras de Justi-
ça Daniela Hashimoto e Maria Ga-
briela Prado Manssur.

Celeste Leite dos Santos, que 
também é uma das diretoras do De-
partamento de Convênios e Eventos 
da APMP e integrante, no Ministé-
rio Público de São Paulo (MPSP), do 
Conselho de Estudos e Políticas Ins-
titucionais (Conepi), participou no 
dia 03/06, na Diretoria de Ensino da 
Zona Leste da capital, de evento em 
que foi estabelecido convênio para 

implantação de círculos restaurati-
vos em situação de violência nas es-
colas públicas, uma parceria da Se-
cretaria da Educação com o Poder 
Judiciário, que prevê participação 
do Ministério Público. Estavam pre-
sentes Paulo Roberto Fadigas César, 
diretor do Fórum Regional da Pe-
nha, e a juíza da Vara de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mu-
lher, Cláudia Félix de Lima.

Depois, em 06/03, Celeste 
Leite dos Santos compôs a mesa de 
abertura da semana “Mulheres em 
Pauta” no MPSP, com o procurador-
-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio 
Smanio, o subprocurador-geral de 
Justiça de Planejamento Institucio-
nal, Paulo Sérgio de Oliveira e Cos-
ta, e outros membros da Institui-
ção. E no Dia Internacional da Mu-
lher, 08/03, a promotora falou so-
bre violência doméstica, estratégias 
para a saúde da família e ação civil 
ex delicto em palestra na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de Rio das 
Pedras, na capital paulista.

Já em 07/03, Fabíola Suca-
sas Negrão Covas, que é Centro de 
Apoio Operacional Cível de Tutela 

Coletiva (CAO Cível) do MPSP, pro-
feriu a palestra “Violência domés-
tica contra a mulher” na 104ª Sub-
seção da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) em Itaquera, na capital, 
a convite de Sandra Regina Fernan-
des da Silva, presidente da Comissão 
da Mulher Advogada daquela sub-
seção, que é presidida por Eudécio 
Teixeira Ramos. Na ocasião, também 
houve palestra do promotor Rober-
to Livianu, presidente do Instituto 
Não Aceito Corrupção (Inac) – que 
é, também, um dos assessores de 
Assuntos Institucionais e Parlamen-
tares da APMP.

Por fim, em 08/03, Dia Inter-
nacional da Mulher, a promotora 
Fabiana Dal'Mas Rocha Paes falou 
sobre violência doméstica contra a 
mulher em evento realizado no Ce-
mur – Teatro Carlos Drummond de 
Andrade, em Taboão da Serra (SP), 
junto com a advogada Marina Gan-
zarolli, fundadora da Rede Feminista 
de Juristas. O convite  foi feito por 
Antonio Carlos Sousa Santos, co-
ordenador Geral de Promoção da 
Igualdade Racial de Taboão da Ser-
ra (Cepir/Taboão).
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Diretores da APMP para o biênio 2017-2018 são empossados solenemente
Cerimônia no edifício sede do MPSP foi prestigiada por autoridades de todo o país; entidade de classe recepcionou mais de 300 convidados em jantar na capital

Os diretores eleitos e os mem-
bros do Conselho Fiscal da 
APMP para o biênio 2017-2018 

foram empossados solenemente no dia 
10/03, em cerimônia realizada no Au-
ditório Queiroz Filho do edifício sede 
do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP), no Centro da capi-
tal. Autoridades e representantes de 
entidades e instituições de todo o país 
prestigiaram o evento. Na sequência, 
a diretoria recepcionou mais de 300 
convidados em jantar na sede do Iate 
Clube de Santos, no bairro Higienópo-
lis, confraternização organizada pelo 
Departamento de Eventos da APMP.

“O momento exige serenida-
de, mas com postura independente, 
de forma firme e intransigente. Dessa 
forma, a APMP vem, incansavelmente, 
lutando em defesa das prerrogativas 
dos colegas e das conquistas garanti-
das pela Constituição de 1988”, afir-
mou José Oswaldo Molineiro, que as-
sinou o livro de posse na presença do 
ex-presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, atual coordenador de As-
suntos Institucionais e Parlamentares, 
e recepcionou os demais membros da 
diretoria eleita, incluindo o Conselho 
Fiscal, para fazerem suas assinaturas.

Além do presidente e do ex-
-presidente da APMP, compuseram a 
mesa da solenidade de posse da dire-
toria da APMP, no Auditório Queiroz 
Filho, o procurador-geral de Justiça em 
exercício, José Correia de Arruda Neto 
(que também integra o CSMP), repre-
sentando o procurador-geral Gianpao-
lo Poggio Smanio; o secretário do Esta-
do da Segurança Pública, Mágino Alves 
Barbosa Filho, representando o gover-
nador do Estado de São Paulo, Geral-
do Alckmin (PSDB); o corregedor-geral 
de Justiça do MPSP, Paulo Afonso Gar-
rido de Paula; o secretário do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores 
de Justiça (e ex-presidente da APMP), 
Walter Paulo Sabella; o vice-presiden-
te da Associação Nacional dos Mem-

bros do Ministério Público (Conamp), 
Victor Hugo Palmeiro de Azevedo, re-
presentando a presidente da entidade 
nacional, Norma Angélica Reis Cardo-
so Cavalcanti; o presidente da Associa-
ção dos Juízes Federais de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul (Ajufesp), Fernan-
do Marcelo Mendes; o presidente da 
Associação Paranaense do Ministério 
Público (APMP), Cláudio Franco Félix; 
um dos membros do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), Arnaldo Hossepian 
Salles Lima Junior; e os deputados fe-
derais por São Paulo Arnaldo Faria de 
Sá (PTB), presidente da Comissão de 
Educação da Câmara Federal, e Major 
Olímpio (SD). Na ocasião, Victor Hugo 
Palmeiro de Azevedo entregou a Fe-
lipe Locke Cavalcanti uma placa com 
Moção de Reconhecimento, aprovada 
pelo Conselho Deliberativo da Conam-
po, pelo trabalho feito em seus dois 
mandatos como presidente da APMP, 
entre 2013 e 2016, e também na enti-
dade nacional, em Brasília.

Representando o Ministério Pú-
blico, compareceram ainda à solenida-
de de posse da diretoria da APMP os 
subprocuradores-gerais de Justiça de 

Políticas Administrativas e Institucio-
nais, José Antonio Franco da Silva, de 
Políticas Criminais e Institucionais, Ma-
rio Luiz Sarrubbo, e de Planejamento 
Institucional, Paulo Sérgio de Oliveira 
e Costa; a vice-corregedora geral do 
MPSP, Tereza Cristina Maldonado Ka-
turchi Exner; o diretor do Centro de Es-
tudos e Aperfeiçoamento Funcional/ 
Escola Superior do Ministério Público 
(Ceaf/ESMP), Antonio Carlos da Ponte; 
o secretário do CSMP, Tiago Cintra Za-
rif; os conselheiros do CSMP Luiz Anto-
nio de Oliveira Nusdeo e Paulo Sérgio 
Puerta dos Santos; o já citado procu-
rador de Justiça Paulo Juricic, conse-
lheiro fiscal e ouvidor da APMP, repre-
sentando o ouvidor do MPSP, Roberto 
Fleury de Souza Bertagni; os ex-procu-
radores-gerais de Justiça José Geraldo 
Brito Filomeno, Luiz Antonio Guima-
rães Marrey e Rodrigo César Rebello 
Pinho; os ex-corregedores gerais do 
MPSP José Ricardo Peirão Rodrigues, 
Luiz César Gama Pellegrini e Paulo Ál-
varo Chaves Martins Fontes; os ex-pre-
sidentes da APMP Hugo Nigro Mazzilli 
e João Lopes Guimarães (além do já ci-
tado Walter Paulo Sabella); e o procu-

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, discursa em sua posse (à direita); na mesa da solenidade, a partir da esquerda, estão o presidente da Ajufesp, Fnernando Marcelo Mendes; o deputado federal Major Olímpio; o  conselheiro 
do CNJ, Arnaldo Hossepian; o secretário da Segurança Público de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho; o procurador-geral de Justiça em exercício, José Correia de Arruda Neto; o ex-presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti; o 
vice-presidente da Conamp, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo; o secretário do Órgão Especial, Walter Paulo Sabella; o corregedor-geral Paulo Afonso Garrido de Paula; e o presidente da Associação Paranaense, Cláudio Franco Félix
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Diretores da APMP para o biênio 2017-2018 são empossados solenemente
Cerimônia no edifício sede do MPSP foi prestigiada por autoridades de todo o país; entidade de classe recepcionou mais de 300 convidados em jantar na capital

rador de Justiça, ex-presidente da As-
sociação Mineira do Ministério Público 
(AMMP) e ex-presidente da Conamp, 
Joaquim Cabral Neto, representando 
o presidente da AMMP, José Silvério 
Perdigão de Oliveira.

Entre as outras autoridades pre-
sentes estavam o presidente da Cor-
regedoria-Geral da Administração do 
Governo do Estado de São Paulo, Ivan 
Francisco Pereira Agostinho, represen-
tando o secretário do Estado de Go-
verno, Saulo de Castro Abreu Filho; o 
capitão Edgar Pinezzi de Mello, repre-
sentando a secretária da Casa Militar 
do Estado de São Paulo, Helena dos 
Santos Reis; a procuradora do Estado 
e chefe do Centro de Estudos, Mariân-
gela Sarrubbo Fragata, representando 
o procurador-geral do Estado de São 
Paulo, Erival da Silva Ramos; o presi-
dente da Associação Paulista dos De-
fensores Públicos (Apadep), Leonardo 
Scofano Damasceno Peixoto; o presi-
dente da Associação dos Procuradores 
do Estado de São Paulo (Apesp), Marcos 
Fábio de Oliveira Nusdeo; a presiden-
te da Associação dos Procuradores do 
Município de São Paulo (APMSP), So-

raya Santucci Chehin; o chefe de gabi-
nete Daniel Rodrigues, representando 
o secretário do Estado da Cultura, José 
Roberto Sadek; o secretário de Justiça 
do município de São Paulo, Anderson 
Pomini, representando o prefeito João 
Dória (PSDB); a secretária da Controla-
doria Geral do município de São Pau-
lo, Laura Mendes Armando de Barros; 
a chefe de gabinete da Controladoria 
do município de São Paulo, Isabel Lo-
pes de Oliveira Faria Kato; o chefe do 
Jurídico da Secretária do Verde e do 
Meio Ambiente do município de São 
Paulo, Everton Zadikian, representan-
do o secretário Gilberto Natalini; o che-
fe de gabinete João Manoel Scudeler 
de Barros, representando o secretário 
de Mobilidade e Transportes do muni-
cípio de São Paulo, Sérgio Avelleda; o 
defensor público assessor Rafael Pitan-
ga Guedes, representando o defensor 
público-geral do Estado de São Paulo, 
David Eduardo Depiné Filho; o vice-
-presidente do Tribunal de Imposto e 
Taxa do Estado de São Paulo, Augusto 
Toscano; a juíza Cláudia Lúcia Fonseca 
Fanucchi, representando o presiden-
te do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 

Mário Devienne Ferraz; o presidente 
da Associação Paulista de Magistrados 
(Apamagis), Oscild de Lima Junior, re-
presentando o presidente da Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros (AMB), 
Jayme Martins de Oliveira Neto; o dire-
tor tesoureiro da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – Seção São Paulo, Jorge 
Eluf Neto, representando o presiden-
te da OAB-SP, Marcos da Costa; a pro-
curadora-geral da Universidade de São 
Paulo (USP), Marcia Walquiria Batista 
dos Santos, representando o reitor da 
USP, Marco Antônio Zago; a conselheira 
Elza Barbosa da Silva, representando o 
presidente da Associação dos Funcio-
nários Públicos do Estado de São Pau-
lo (Afpesp), Antônio Carlos Duarte Mo-
reira; a diretora executiva Jurídica da 
Federação das Indústrias de São Pau-
lo (Fiesp), Luciana Nunes Freire, repre-
sentando o presidente da Fiesp, Paulo 
Antonio Skaf; e o presidente do Con-
selho Curador da Fundação Cásper Lí-
bero, Carlos Francisco Bandeira Lins.

Prestigiaram a posse solene da 
diretoria da APMP, ainda, o deputa-
do federal Antônio Goulart (PSD); o 
deputado estadual Marcos Vinholi 
(PSDB); o chefe de gabinete Laércio 
Fernandes Vicente, representando o 
deputado estadual Antonio de Sousa 
Ramalho (PSDB); o assessor parlamen-
tar José Carlos Chibily, representando 
o deputado estadual Luiz Carlos Gon-
dim (SD); os vereadores de São Paulo 
Fernando Holiday (DEM), Rodrigo Go-
mes (PHS) e Rodrigo Goulart (PSD); o 
assessor Ailton Barros, representan-
do o vereador de São Paulo Claudio 
Fonseca (PPS); a advogada Laís Prado 
e Silva, representando o vereador de 
São Paulo Marcus Vinicius de Almei-
da (PR); o assessor parlamentar Os-
car Toyota, representando o verea-
dor de São Paulo José Arivaldo Ro-
drigues (PHS); o procurador de Jus-
tiça aposentado e advogado Roque 
Antonio Carrazza; e o advogado Jor-
ge Rios de Camargo Elias.

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, discursa em sua posse (à direita); na mesa da solenidade, a partir da esquerda, estão o presidente da Ajufesp, Fnernando Marcelo Mendes; o deputado federal Major Olímpio; o  conselheiro 
do CNJ, Arnaldo Hossepian; o secretário da Segurança Público de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho; o procurador-geral de Justiça em exercício, José Correia de Arruda Neto; o ex-presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti; o 
vice-presidente da Conamp, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo; o secretário do Órgão Especial, Walter Paulo Sabella; o corregedor-geral Paulo Afonso Garrido de Paula; e o presidente da Associação Paranaense, Cláudio Franco Félix



Barra Bonita sedia o XVII 
Torneio  Esportivo da APMP

Houve disputa de futebol, natação, tênis e biribol

Associados disputaram partidas de tênis no torneio Biribol foi outra das quatro modalidades disputadas

Competição de natação durante o evento da APMP Vencedores foram premiados com troféus e medalhas Crianças se divertiram no parque aquático do hotel

A APMP realizou, entre os dias 23 
e 26/03, o XVII Torneio Esporti-
vo, no Hotel Estância Barra Bo-

nita, em Barra Bonita (SP). Na progra-
mação, houve disputa das modalida-
des de futebol, natação, tênis e biribol, 
e os competidores foram premiados 
com troféus e medalhas. Os associa-
dos compareceram com seus fami-
liares e as crianças se divertiram com 

o parque aquático e a infraestrutura 
de lazer. A organização e realização do 
Torneio Esportivo foi do Departamen-
to de Eventos da APMP.

Os jogadores de futebol treina-
ram visando a 16ª edição do Torneio 
Nacional de Futebol Society do Minis-
tério Público, que organizado pela As-
sociação dos Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp) no pe-
ríodo de 02 a 05/11, no Estado do Ce-
ará. Na última edição, disputada em 
Florianópolis (SC), em 2016, as equi-
pes da APMP conquistaram os títulos 
nas categorias Força Livre e Sênior.

A diretoria da APMP foi repre-
sentada pelo presidente José Oswaldo 
Molineiro, pelo 2º vice-presidente, Ga-
briel Bittencourt Perez, pelo 1º secre-
tário, Paulo Penteado Teixeira Junior, 
e por dois dos diretores do Departa-

mento Esportivo, Luciano Gomes de 
Queiroz Coutinho e Rafael Abujamra 
– que integram também, no Minis-
tério Público do Estado de São Paulo 
(MPSP), o Conselho de Estudos e Po-
líticas Institucionais (Conepi). Os ou-
tros diretores do Departamento de 
Esportes da APMP são João Antônio 
dos Santos Rodrigues, Karyna Mori e 
Luiz Carlos Gonçalves Filho.
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