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APMP divulga Nota contra PEC 
que fixa prazo para inquérito civil
Proposta foi apresentada na Alesp pelo deputado Campos Machado e outros

A Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 01/2017, que pre-
tende instituir prazo certo para 

o término do inquérito civil, a partir 
de nova redação ao parágrafo único 
do artigo 97 da Constituição do Esta-
do de São Paulo, foi apresentada pelo 
deputado estadual Campos Machado 
(PTB) e por outros parlamentares na 
Assembleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp). A APMP divulgou Nota Técni-
ca, elaborada pelo 1º tesoureiro, Re-
nato Kim Barbosa, que, entre outros 
pontos, alerta que, pela PEC, “inves-
tigações são arquivadas de forma au-
tomática em razão do lapso tempo-
ral, em notório prejuízo ao interesse 
público".    Páginas 2 (Editorial) e 3

STF indefere  liminar 
em ADI do PGR  sobre 
normas de São Paulo

Pedido de liminar na a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
5671, ajuizada pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot Montei-
ro de Barros, contra normas do Esta-
do de São Paulo que autorizam o pa-
gamento de gratificação pela presta-
ção de serviços de natureza especial 
a membros do Ministério Público, 
foi indeferido pelo ministro Enrique 
Ricardo Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).       Página 12

MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA – A diretoria da APMP prossegue na articula-
ção com entidades de todo o país e com parlamentares e lideranças políti-
cas, em Brasília, para enfrentamento de matérias prejudiciais ao Ministério 
Público e à sociedade. O presidente José Oswaldo Molineiro, os vice-presi-
dentes Marcio Sérgio Christino e Gabriel Bittencourt Perez, os secretários 
Paulo Penteado Teixeira Junior e Tiago de Toledo Rodrigues, os assessores 
Felipe Locke Cavalcanti e Roberto Livianu e um dos diretores do Departa-
mento de Condições de Trabalho, Vinicius Rodrigues França, marcaram pre-
sença na capital federal, em defesa da Instituição e da classe. Após intensa 
mobilização, foram aprovados, com reformas e por unanimidade, na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e no Plenário do Senado, 
os projetos que tramitam apensados e que regulam o abuso de autorida-
de. A APMP também acompanha o trâmite do Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 343/17, que impõe regras para a ajuda da União na recuperação 
de estados em situação de calamidade fiscal, com o objetivo de proteger 
o sistema de Justiça e a sociedade frente ao ajuste. E a entidade de classe 
paulista atuou, também, contra os pontos prejudiciais da Reforma da Pre-
vidência pretendida pelo governo federal por meio da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 287/16, tanto nas articulações em Brasília quanto 
em exposições feitas pelo 1º secretário, Paulo Penteado, autor de Nota 
Técnica sobre o assunto, em diversos estados. Páginas 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
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APMP EM AÇÃO

CARTAS & OPINIÕES

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

“Parabéns, presidente José 
Oswaldo Molineiro, secretário Pau-
lo Penteado e todos os envolvidos 
na mobilização, no Congresso Na-
cional, a respeito de projetos e ma-
térias de interesse do Ministério Pú-
blico. Que bom estar a APMP atuan-
do em sintonia com a Procuradoria-
-Geral de Justiça neste momento tão 
difícil para a Instituição. Méritos de 
nosso PGJ, Gianpaolo Poggio Smanio, 
de José Oswaldo Molineiro e de tan-
tos, de lado a lado, ombreados para 
enfrentar tantas batalhas.” - Christia-
no Jorge Santos, promotor de Justiça

“Muito bom, Marcio Sérgio 
Christino, seu desempenho em ex-
posição no Plenário da Câmara dos De-

putados, em Brasília, sobre o Sistema 
Penitenciário no Brasil.” - João Carlos 
Meirelles Ortiz, promotor de Justiça

“Parabéns à APMP pelo trabalho 
em Brasília! Em especial ao caro cole-
ga Paulo Penteado.” - Regina Gomes 
Macedo Leme, promotora de Justiça

“Parabéns ao esforço da nos-
sa APMP e, em particular, do colega 
Tiago de Toledo Rodrigues.” - André 
Luiz Riera Neves, procurador de Jus-
tiça aposentado

“Parabéns pela luta, APMP!” - 
Marcelo Lima de Oliveira, tesourei-
ro da Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Conamp)

LANÇADO BOLETIM DE 
ARTIGOS DE ASSOCIADOS

Um novo veículo de comunica-
ção, divulgação e estímulo ao debate 
interno da Instituição foi criado pela 
diretoria da APMP no mês de abril. 
Os artigos dos associados passaram 
a ser enviados por meio de um bole-
tim eletrônico próprio, denominado 
“Artigos APMP”. O projeto possibilita 
a ampla difusão de textos, comparti-
lhando experiências e conhecimentos. 
A regularidade do envio, por e-mail, é 
semanal.  Colaboraram com artigos, 
nas primeiras edições do novo bo-
letim eletrônico, os associados Dar-
ly Viganó, Eudes Quintino de Olivei-
ra Júnior, José Raimundo Gomes da 
Cruz, Osvaldo Hamilton Tavares e Sér-
gio Roxo da Fonseca. Para os interes-
sados em enviar artigos para serem 
divulgados, o canal único de recebi-
mento, na APMP, permanece sendo 
o e-mail: divuga@apmp.com.br

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA 
CONGRESSO DO MP

Já estão abertas as inscrições 
para o XXII Congresso Nacional do Mi-
nistério Público. Promovido pela As-
sociação Nacional do Ministério Pú-
blico (Conamp) e pela Associação Mi-
neira do Ministério Público (AMMP), 
o evento será realizado entre os dias 
27 e 29/09 deste ano, em Belo Hori-
zonte (MG). O tema desta edição será: 
“Três décadas da Constituição Fede-
ral de 1988: os novos desafios do Mi-
nistério Público”. O evento pretende 
reunir representantes da Instituição 
de todos os estados da federação e 
promover a discussão de temas rele-
vantes para o aprimoramento da atu-
ação da classe, além de proporcionar 
a troca de experiências e o congraça-
mento geral. Mais informações estão 
disponíveis no portal: congressona-
cional2017.ammp.org.br

DUAS FRENTES DE BATALHA
Envo lv i -

da no enfrenta-
mento de gra-
ves questões em 
Brasília, na defesa 

das prerrogativas e direitos do Minis-
tério Público e da sociedade, a dire-
toria da APMP tem agora uma nova 
frente de batalha, dessa vez em São 
Paulo, contra a proposta apresenta-
da na Assembleia Legislativa que pre-
tende instituir prazo certo para o in-
quérito civil. Agindo com rapidez, ela-
boramos Nota Técnica que aponta a 
gravidade da possível aprovação des-
te projeto e iniciamos o diálogo com 
parlamentares e líderes partidários.

O autor da proposta, deputa-
do Campos Machado, já havia apre-

sentado outro projeto, em 2013, na 
tentativa de concentrar o poder de 
investigação somente nas mãos do 
procurador-geral. Felizmente, na es-
teira de nossa campanha vitoriosa 
contra a PEC 37, aquela proposta per-
deu sua força e saiu da pauta de vo-
tações. Agora, porém, o parlamentar 
retoma sua investida, mas encontrará, 
novamente, forte e digna resistência.

O momento é grave para o Mi-
nistério Público. Mas a APMP segue 
firme, em duas frentes de batalha, 
na defesa dos interesses e das prer-
rogativas da Instituição e da classe.

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação 

 Paulista do Ministério Público
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APMP elabora Nota contra PEC que 
 pretende limitar prazo do inquérito civil
Proposta foi apresentada pelo deputado Campos Machado e outros na Assembleia Legislativa

A APMP divulgou Nota Técnica, 
elaborada pelo 1º tesoureiro, 
Renato Kim Barbosa, contra a 

Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 01/2017, que pretende instituir 
prazo certo para o término do inqué-
rito civil, a partir de nova redação ao 
parágrafo único do artigo 97 da Cons-
tituição do Estado de São Paulo. A pro-
posta foi apresentada pelo deputado 
estadual Campos Machado (PTB) e por 
outros parlamentares, em 02/05, na As-
sembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp).

A Nota Técnica da APMP alerta 
que a proposta gera “situações graves: 
de um lado, investigações são arqui-
vadas de forma automática em razão 
do lapso temporal, em notório prejuí-
zo ao interesse público e contrariando 
a Carta Magna no que se refere à ve-
dação de decisões implícitas; e, de ou-
tro, ações podem ser ajuizadas preco-
cemente para não haver a incidência de 
tal norma, prejudicando o investigado. 
O arquivamento implícito, reitera-se, é 
inconstitucional, sendo rechaçado de 
forma unânime pela doutrina”.

Prossegue o documento: “notam-
-se flagrantes inconstitucionalidades 
formais na PEC 01/2017. Com efeito, o 
regramento do inquérito civil deve ser 
realizado em âmbito nacional, confor-
me determinam os artigos 22, ‘caput’, 
incisos I e XVII, 129, ‘caput’, inciso III, 
e outros da Constituição Federal. No 
mesmo sentido encontram-se as Leis 
Federais 7.347/1985 e 8.625/1993, den-
tre outras, que não impõem prazo fatal 
aos inquéritos civis. Como  consequência, 
padece de inconstitucionalidade legis-
lar no âmbito estadual, quanto a esse 
assunto, de forma diversa daquela re-
alizada na seara federal”.

A diretoria da APMP vai conver-
sar com parlamentares e lideranças par-
tidárias e acompanhar todo o trâmite 
da PEC 01/2017 na Alesp, com o obje-
tivo de resguardar os interesses do Mi-
nistério Público e da sociedade.

Bruno Covas faz palestra na APMP
O Grupo de Estudos (GE) 

“Carlos Siqueira Neto”, da capi-
tal, retomou suas atividades no 
dia 04/05, com palestra do vice-
-prefeito de São Paulo e secretá-
rio municipal de Prefeituras Regio-
nais, Bruno Covas (PSDB), realiza-
da no Espaço “Washington Barra” 
da Sede Social da Associação Pau-
lista do Ministério Público (APMP), 
no Largo São Francisco. Dezenas 
de promotores, procuradores de 
Justiça e convidados acompanha-
ram a exposição, intitulada “Polí-
ticas públicas: desafios para o Mi-
nistério Público e para a Prefeitura 
de São Paulo”, que foi prestigiada 
pelo ex-advogado-geral da União, 
Fábio Medina Osório, pelo procu-
rador-geral de Justiça, Gianpaolo 
Poggio Smanio, pelo representante 
de São Paulo no Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), Arnaldo Hossepian 
Salles Lima Junior, pelo presidente 
da APMP, José Oswaldo Molineiro, 
pelo coordenador do GE da capi-

A partir da esquerda: Eduardo Uilian, Roberto Livianu, Fábio Medina Osório, Bruno Covas, PGJ 
Gianpaolo Smanio, Felipe Locke Cavalcanti, José Oswaldo Molineiro, Pedro Eduardo de Camargo 
Elias, procuradora Maria Fátima Vaquero Leyser, Gabriel Bittencourt Perez e Celeste Leite dos Santos

tal, Eduardo Uilian, e pelo coorde-
nador geral dos GEs(e conselheiro 
fiscal da APMP), Pedro Eduardo de 
Camargo Elias.

Também representaram a en-
tidade de classe no evento o 2º vi-
ce-presidente, Gabriel Bittencourt 
Perez, o 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, a diretora do 
Departamento de Relações Públicas, 
do Cerimonial e uma das diretoras 
do Departamento de Convênios e 
Eventos, Paula Castanheira Lamen-
za, a também diretora de Convênios 
e Eventos, Celeste Leite dos Santos, 
uma das diretoras do Departamen-
to APMP Mulher, Fabiana Dal’Mas 
Rocha Paes, o coordenador do De-
partamento de Assuntos Institucio-
nais e Parlamentares (ex-presidente 
da APMP e ex-conselheiro do CNJ), 
Felipe Locke Cavalcanti, e um dos 
assessores deste Departamento, 
Roberto Livianu (que é, também, o 
presidente do Instituto Não Aceito 
Corrupção/Inac).
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Novo texto da Lei de Abuso de Autoridade é aprovado com mudanças
Na versão final, foram conquistados progressos em pelo menos três importantes aspectos, entre eles, o afastamento do crime de hermenêutica

O Plenário do Senado aprovou no 
dia 26/04, em Brasília (DF), o 
substitutivo ao Projeto de Lei 

que modifica a Lei de Abuso de Auto-
ridade. O texto, de autoria do senador 
Roberto Requião (PMDB-PR), relator 
da matéria, havia sido também apro-
vado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), no mesmo 
dia, após importantes modificações 
do texto original. Tais alterações fo-
ram todas discutidas nas tratativas 
da APMP e de outras diversas asso-
ciações de todo o país, em uma ver-
dadeira força tarefa, com reuniões e 
encontros foram realizados com se-
nadores de diversos partidos e Esta-
dos, ao longo das últimas semanas. 
O substitutivo seguiu ao Plenário em 
regime de urgência para que tivesse a 
sua análise concluída no mesmo dia.

A diretoria da APMP acompa-
nhou as votações, após articulação 
para a conscientização dos parlamen-
tares, representada por seu presiden-
te, José Oswaldo Molineiro, pelo 1º 
vice-presidente, Marcio Sérgio Chris-
tino (que é membro do Conselho Su-
perior do Ministério Público/CSMP), 
pelo 1º secretário, Paulo Penteado 
Teixeira Junior, pelo 2º secretário, Tia-
go de Toledo Rodrigues, e por um dos 

Na reunião da CCJ de 26/04, o presidente José Oswaldo Molineiro, o 2º secretário, Tiago Rodrigues, o 1º vice-presidente, Marcio Christino, e o assessor Roberto Livianu

assessores do Depar-
tamento de Assuntos 
Institucionais e Par-
lamentares, Roberto 
Livianu (que preside 
o Instituto Não Acei-
to Corrupção/Inac). 
No texto final, foram 
constatados progres-
sos em pelo menos 
três importantes as-
pectos: o afastamen-
to do crime de herme-
nêutica; a adoção da 
ação penal pública in-
condicionada; e a su-
pressão do chamado 
crime de “abuso de 
autoridade por omis-
são”, que constava do 
artigo 36 do primei-
ro relatório apresen-
tado anteriormente 
pelo senador Rober-
to Requião.

Em vídeo destinado à classe, 
o presidente da APMP, José Oswal-
do Molineiro, comentou: “Vivemos 
momentos difíceis em Brasília, nesses 
dias, em que, realmente, o Ministério 
Público, a Magistratura, estão virando 
'a bola da vez'. Mas, com galhardia e 
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Foi aprovada, nas mesmas sessões, a Proposta de Emenda à Constituição que extingue o foro especial por prerrogativa de função
Nas mesmas sessões do dia 

26/04 da CCJ e do Plenário do Sena-
do também foi aprovada a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 
10/2013, que acaba com o foro espe-
cial por prerrogativa de função. Em-
bora não estivesse na pauta, a maté-
ria passou pelo primeiro turno com 75 
votos favoráveis e nenhum contrário 
(sem abstenções). O texto, que deve-
ria voltar à pauta para outro turno de 
apreciação, mantém o foro especial 
apenas para o presidente da Repúbli-

conduta, tivemos conquistas impor-
tantes, como a descriminalização da 
hermenêutica, extirpando também, 
do projeto [de Lei de Abuso de Auto-
ridade], a malfadada Ação Penal con-
corrente, que nos tiraria grande par-
te da prerrogativa, enfim, conquistas 
importantes foram realizadas. Quero 

Senador Randolfe Rodrigues, que consolidou o texto original da PEC (ao centro), com os dirigentes da 
APMP Tiago de Toledo Rodrigues, Marcio Sérgio Christino, José Oswaldo Molineiro e Roberto Livianu
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Novo texto da Lei de Abuso de Autoridade é aprovado com mudanças
Na versão final, foram conquistados progressos em pelo menos três importantes aspectos, entre eles, o afastamento do crime de hermenêutica

Na reunião da CCJ de 26/04, o presidente José Oswaldo Molineiro, o 2º secretário, Tiago Rodrigues, o 1º vice-presidente, Marcio Christino, e o assessor Roberto Livianu

Foi aprovada, nas mesmas sessões, a Proposta de Emenda à Constituição que extingue o foro especial por prerrogativa de função

agradecer a contribuição de colegas 
e diretores da Associação, que esti-
veram com a gente nesses dias. A to-
dos, muito obrigado. A luta continua 
e, unidos, venceremos”.

Depois de aprovado no Sena-
do, o projeto sobre Abuso de Au-
toridade seguiu para a Câmara dos 

Deputados, com pos-
sível recebimento de 
novas emendas. A di-
retoria da APMP con-
tinua com esforços 
constantes juntos aos 
deputados federais, 
a fim de conquistar 
novos avanços neste 
tema que assegurem 
os interesses do Mi-
nistério Público e da 
sociedade.

APOIO - Nos 
dias que antecederam 
a votação do projeto 
sobre Abuso de Au-
toridade no Senado, 
a diretoria da APMP 
conquistou o apoio de 
diversos parlamenta-
res, que gravaram no 
Congresso Nacional 
mensagens exclusivas 

sobre o assunto, em vídeos que foram 
postados nas redes sociais da entida-
de de classe paulista. Entre eles, os 
senadores Álvaro Dias (PV-PR), Ana 
Amélia (PP-RS), Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) e Ronaldo Caiado (DEM-
-GO). Naquela ocasião, a diretoria 
da APMP conversou também com os 

senadores Aécio Neves (PSDB-MG), 
Antônio Anastasia (PSDB-MG), Fle-
xa Ribeiro (PSDB-PA), Magno Malta 
(PR-ES), Paulo Paim (PT-RS) e Ricar-
do Ferraço (PSDB-ES).

NOTA PÚBLICA CONJUNTA – 
No dia 27/04, em consideração aos 
atos públicos que seriam realizados 
no dia seguinte em todo o Brasil, a 
APMP, a Associação Paulista de Ma-
gistrados (Apamagis) e a Associação 
dos Juízes Federais de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul (Ajufesp) divul-
garam uma Nota Pública Conjunta 
reiterando posicionamento contrário 
à Reforma da Previdência e afirman-
do, em relação ao Projeto de Lei de 
Abuso de Autoridade, “em que pese 
ter apresentado avanços em relação 
ao texto original, ainda não atende 
aos anseios da sociedade, por con-
ter dispositivos que podem implicar 
em intimidação ao exercício da ativi-
dade da Magistratura e do Ministé-
rio Público”.

“Diante deste quadro”, prosse-
guia o documento divulgado, “as en-
tidades subscritoras desta nota reite-
ram que continuarão unidas e mobi-
lizadas no Congresso Nacional em de-
fesa de suas prerrogativas e do Estado 
Democrático de Direito”.

ca e para os presidentes do Supremo 
Tribunal Federal (STF), da Câmara dos 
Deputados e do Senado.

O texto aprovado foi o substi-
tutivo apresentado pelo relator, o se-
nador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
que consolidou o texto original, de au-
toria do senador Alvaro Dias (PV-PR), 
com outra proposta, a PEC 18/2014, 
de autoria do senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO), agregado de emendas suge-
ridas. Conforme o texto de Randolfe 
Rodrigues, o foro especial fica extin-

to para todas as autoridades brasilei-
ras nas infrações penais comuns. Fica 
mantido apenas para os chefes dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judi-
ciário da União.  Ou seja, a PEC acaba 
com os foros especiais para ministros 
de estado, governadores, prefeitos, 
presidentes de câmaras municipais e 
de assembleias legislativas, presiden-
tes de tribunais superiores e de Jus-
tiça dos estados, ministros dos tribu-
nais superiores e do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), procurador-geral 

da República, embaixadores, mem-
bros de tribunais de contas estadu-
ais e municipais, integrantes de tri-
bunais regionais, juízes e integran-
tes do Ministério Público.

A PEC também inclui expres-
samente no art. 5º da Constituição 
a proibição de que seja instituído 
qualquer outro foro por prerroga-
tiva de função no futuro. Se apro-
vada em segundo turno no Sena-
do, a PEC seguiria para a Câmara 
dos Deputados.
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APMP participa de mobilização contra o 
PLP 343/17, sobre regime fiscal especial

O projeto propõe um regime fiscal especial para estados endividados, exigindo contrapartidas 

OProjeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 343/17, que impõe 
regras para a ajuda da União 

na recuperação de estados em situ-
ação de calamidade fiscal provocou 
mobilização em Brasília (DF) no dia 
05/04, da qual participaram, entre 
outros, o presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, o 2º secretário, 
Tiago de Toledo Rodrigues, o procu-
rador-geral de Justiça (PGJ) de São 
Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, a 
presidente da Associação Nacional 

dos Membros do Ministério Público 
(Conamp), Norma Angélica Reis Car-
doso Cavalcanti, representantes das 
associações estaduais do Ministério 
Público, promotores e procuradores 
de Justiça de todo o país. O objeti-
vo é proteger o sistema de Justiça e 
a sociedade frente ao ajuste fiscal.

Com o Regime de Recupera-
ção Fiscal dos Estados criado por esse 
projeto, o governo federal pretende 
auxiliar os estados endividados em 
troca de contrapartidas como a ele-

vação de alíquotas de contribuição 
social de servidores, a redução de in-
centivos tributários e as privatizações. 
Em 18/04, a Câmara dos Deputados 
aprovou o texto-base do PLP 343/17. 
Uma semana depois, em 25/04, co-
meçaram a ser votados os destaques 
e emendas. Na ocasião, foi retirada 
do texto do relator, deputado Pedro 
Paulo (PMDB-RJ), a exigência de os es-
tados participantes aumentarem para 
14% a alíquota de contribuição pre-
videnciária dos servidores estaduais.

APMP NA CCJ DO SENADO - Um dos assessores do 
Departamento de Assuntos Parlamentares e Institu-
cionais da APMP e presidente do Instituto Não Aceito 
Corrupção (Inac), Roberto Livianu, participou do se-
gundo debate promovido pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ) do Senado, 
no dia 04/04, sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
280/2016, a respeito do abuso de autoridade. A ma-
téria seria aprovada com modificações no dia 26/04.

APMP NO PLENÁRIO DA CÂMARA - O 1º vice-pre-
sidente da APMP e membro do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP), Marcio Sérgio Chris-
tino, fez uso da palavra no Plenário da Câmara Fe-
deral, em Brasília (DF), no dia 04/04, sobre o siste-
ma penitenciário no Brasil, a convite do presidente 
da Casa Legislativa, deputado Rodrigo Maia (DEM-
-RJ). A sessão plenária foi transformada, na sequên-
cia, em Comissão Geral para o debate do assunto.
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Deputado Arthur Maia, relator da matéria, fala durante a aprovação do texto-base na Comissão Especial

Comissão Especial aprova texto-base da 
Reforma da Previdência, com alterações
PEC 287/16 ainda precisava ser votada em dois turnos, com possibilidade de novas modificações

A Comissão Especial da Reforma 
da Previdência (PEC 287/16) 
aprovou no dia 03/05, por 23 

votos a 14, o texto-base do relator da 
matéria, o deputado Arthur Oliveira 
Maia (PPS-BA). Os partidos que en-
caminharam voto contrário ao tex-
to foram PCdoB, PDT, PHS, Pros, PSB, 
PSol, PT, Rede e SD. A votação dos 12 
destaques que faltavam para a apro-
vação integral do texto ficou marca-
da para a data de 09/05. Os partidos 
da base governista tiveram que fa-
zer cinco alterações de membros da 
comissão que declararam que vota-
riam contra a aprovação, o que suge-
re que uma votação no Plenário po-
deria ter resultado diferente.

A diretoria da APMP acom-
panhou todas as fases de trami-
tação do processo na Câmara dos 
Deputados, desde a sua apresen-
tação pelo governo federal, em 
dezembro último. O 1º secretário 
da entidade de classe, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, inclusive fez 
uso da palavra, em 09/03, na Co-
missão Especial, representando a 
Associação Nacional dos Membros 

do Ministério Público (Conamp) e 
defendendo alteração dos pontos 
nocivos da proposta às carreiras 
de Estado. Reuniões com deputa-
dos de diversos partidos e Estados, 
incluindo o presidente da Comis-
são, Carlos Marun (PMDB/MS), o 
relator Arthur Maia (PPS/BA) e o 
presidente da Casa, Rodrigo Maia 
(DEM/RJ), foram realizadas e uma 
verdadeira força-tarefa, compos-
ta por associações de todo o país, 
foi montada para que emendas fa-

voráveis fossem apresentadas por 
parlamentares.  

De imediato, teve início o esfor-
ço para que novas alterações fossem 
apresentadas no Plenário. Deputados 
da própria base do governo ressalta-
ram durante os encaminhamentos de 
votação de 03/05 que ainda queriam 
modificar alguns pontos do texto. A 
PEC precisava ser votada em dois tur-
nos pelo Plenário, com pelos menos 
308 votos para ser aprovada e en-
caminhada para análise do Senado.

Representada pelo seu pre-
sidente, José Oswaldo Molineiro, 
pelo 1º secretário, Paulo Pentea-
do Teixeira Junior, e pelo coorde-
nador do Departamento de Assun-
tos Institucionais e Parlamentares, 
Felipe Locke Cavalcanti, a diretoria 
da APMP fez, em 03/05, uma série 
de reuniões em Brasília (DF) a fim 
de expor os pontos nocivos da PEC 
287/16, da Reforma da Previdência. 
O primeiro encontro, realizado em 
conjunto com a Conamp, foi com o 
relator do projeto, deputado Arthur 
Maia (PPS/BA), responsável pelo tex-
to substitutivo da PEC apresentado 

na Comissão Especial da Previdência.
Houve também uma reunião 

na liderança do Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB), a terceira 
maior bancada da Câmara dos Depu-
tados. Participaram do encontro os 
parlamentares Ricardo Trípoli, líder 
da bancada, Eduardo Barbosa, Silvio 
Torres e Carlos Sampaio, que ao final 
do encontro declarou: “Paulo Pen-
teado é uma referência nacional so-
bre o assunto”. O parlamentar, que é 
procurador de Justiça licenciado do 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP), reforçou ainda que o 
1º secretário da APMP estaria à dis-

posição do partido para auxiliar no 
que fosse possível para que o país e 
a sociedade civil pudessem ter uma 
“reforma justa”.

Os representantes da APMP 
participaram ainda de reuniões da 
Frente Associativa da Magistratu-
ra e do Ministério Público (Frentas) 
e da Conamp, em que o 1º secretá-
rio da APMP, Paulo Penteado Tei-
xeira Junior, fez uma exposição aos 
presidentes de associações dos Mi-
nistérios Públicos de todo o país. O 
dirigente também falou sobre o as-
sunto em outros estados (leia notí-
cia na página 9 esta edição).

Diretoria da APMP se reúne com o relator da matéria na reta final
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APMP NA IMPRENSA
TV RECORD OUVE 1º VICE-

PRESIDENTE DA APMP

O 1º vice-presidente da 
APMP, Marcio Sérgio Christino, que 
integra, também, o Conselho Supe-
rior do Ministério Público (CSMP), 
foi um dos entrevistados em repor-
tagem exibida pelo programa “Do-
mingo Espetacular”, da TV Record, 
em 30/04, sobre o mega-assalto fei-
to à sede de uma transportadora 
de valores em Ciudad Del Este, no 
Paraguai, em 24/04. “Duvido que 
possam ter vários grupos diferen-
tes executando esse tipo de ação. 
Deve ter um núcleo efetuando es-
tes ataques”, afirmou.

2º SECRETÁRIO FALA SOBRE 
O PLS 280 NA TV GAZETA

Em 24/04, o 2º secretário 
da APMP, Tiago de Toledo Rodri-
gues, conversou ao vivo com Maria 
Lydia Flandoli, no telejornal da TV 
Gazeta, sobre o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 280/2016, a respeito 
do abuso de autoridade, que seria 
votado e aprovado com modifica-
ções dois dias depois na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ) do Senado. “Se aprova-
do da forma como redigido inicial-
mente, representaria um cercea-
mento a inúmeras investigações”, 
alertou o diretor da APMP.

PROJETO REPERCUTIU
TAMBÉM NA RECORD NEWS

No telejornal da Record 
News, ao vivo, em 24/04, Heró-
doto Barbeiro também conversou 
com o 2º secretário da APMP, Tia-
go de Toledo Rodrigues, sobre o PLS 
280/2016. No programa, o promo-
tor de Justiça observou: “A popu-
lação tem uma participação decisi-
va. Expressando suas opiniões nas 
ruas, em manifestações pacíficas, 
enviando mensagens para sena-
dores e deputados, por email e nas 
redes sociais, e, sobretudo, acom-
panhando o que seu representante 
votou em relação a esse projeto”.

Deputados cumprimentam 
Nota Técnica feita pela APMP

1º secretário produziu trabalho sobre a Reforma da Previdência

Quatro deputados federais 
enviaram cumprimentos for-
mais à APMP pela Nota Téc-

nica produzida sobre a Reforma da 
Previdência pretendida pela Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC) 287/16, que tramita na Câ-
mara Federal. Bonifácio de Andra-
da (PSDB-MG), Delegado Edson Mo-
reira (PR-MG), Patrus Ananias (PT-
-MG) e Raimundo Angelim (PT-AC) 
agradeceram e elogiaram o traba-
lho de autoria do 1º secretário da 
APMP, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, encampado pela Associação 
Nacional dos Membros do Minis-
tério Público (Conamp), que o indi-
cou como um de seus representan-
tes na Comissão de Previdência da 
Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (Frentas).

“Agradeço pela remessa [da 
Nota Técnica, que foi editada em 
formato de livro], cumprimentan-
do a APMP pelo trabalho realizado, 
que merecerá nosso atento exame”, 
diz, em sua comunicação, o depu-
tado Bonifácio de Andrada. “Rea-
firmo o meu compromisso com os 
cidadãos brasileiros e reitero que 
a proposta original da Reforma da 
Previdência (PEC 287/16) é mor-
tal”, frisa, em seu ofício enviado à 
entidade de classe paulista, o de-
putado Delegado Edson Moreira.

Dirigindo-se ao presidente 
da APMP, José Oswaldo Molineiro, 
o deputado Patrus Ananias, ex-mi-
nistro do Desenvolvimento Agrá-
rio e também do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, afirma: 
“Com os cordiais cumprimentos, 
agradeço-lhe o envio do material 
desenvolvido – Nota Técnica, de au-
toria do diretor e Promotor de Jus-
tiça Paulo Penteado Teixeira Junior. 
Parabenizo-lhe pela iniciativa e de-

sejo-lhe as melhores realizações”.
Por fim, o deputado Raimun-

do Angelim elogia: “Vimos agrade-
cer o envio da envio da Nota Téc-
nica. O documento será de grande 
valia para subsidiar nosso trabalho 
legislativo”. Antes, a Nota Técnica 
também havia sido elogiada, em 
carta aberta endereçada a deputa-
dos e senadores, pelo ex-ministro 
da Previdência Social, Jair Soares. 
Nos meses de março e abril, Paulo 
Penteado percorreu quatro estados 
proferindo palestras sobre o tema 
(leia notícia na próxima página).
ELOGIO E VOTO DE LOUVOR - Pelo 
trabalho, o 1º secretário da APMP re-
cebeu, ainda, Moção de Elogio apro-
vada pelo Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores e Voto de Louvor 
aprovado pelo Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP). O traba-
lho também foi elogiado no Conse-
lho Nacional dos Procuradores Ge-
rais (CNPG) e no Conselho de Estudos 
e Políticas Institucionais (Conepi).
A Nota Técnica produzida por Paulo 
Penteado contou com a colabora-
ção das diretoras do Departamento 
de Previdência da APMP, Deborah 
Pierri e Maria da Glória Villaça Bo-
rin Gavião de Almeida, do ex-tesou-
reiro Marcelo Rovere (atualmente, 
um dos assessores do Departamen-
to de Assuntos Institucionais e Par-
lamentares), do diretor de Prerro-
gativas Financeiras, Daniel Leme de 
Arruda, dos procuradores de Justiça 
aposentados Carlos Francisco Ban-
deira Lins, Carlos Frederico Coelho 
Nogueira e Airton Florentino de Bar-
ros, de uma das assessoras de Im-
prensa da APMP, Paula Dutra, do 
gerente do Departamento de Infor-
mática, Ricardo Roxo, e do encarre-
gado do Departamento de Publica-
ções, Rodrigo Vicente de Oliveira.
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Debate sobre a Reforma da Previdência no Fórum Cível de João Pessoa

Secretário da APMP palestra em quatro 
Estados sobre a Reforma da Previdência

Paulo Penteado Teixeira Junior foi homenageado com placa de agradecimento por sua atuação

O 1º secretário da APMP, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, a 
convite das sedes regionais 

da Frentes das Entidades Associati-
vas da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), ministrou, entre 
os dias 31/03 e 11/04, nos estados 
de Alagoas, Paraíba, Paraná e São 
Paulo, palestras sobre a Reforma da 
Previdência pretendida pelo gover-
no federal por meio da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 287/16. 
Autor de Nota Técnica sobre o tema, 
que foi encampada pela Associação 
Nacional dos Membros do Ministé-
rio Público (Conamp), o dirigente da 
entidade de classe paulista apontou 
contradições nas regras de transição 
do texto original do projeto e defen-
deu as garantias constitucionais ame-
açadas pelo novo modelo.

Em Alagoas, no dia 06/04, a 
palestra, realizada no edifício-sede 
do Ministério Público, contou com a 
presença do procurador-geral de Jus-
tiça daquele Estado, Alfredo Gaspar, 
de representantes do Sindicato dos 
Servidores (Simpeal), da Frentas de 
Alagoas, dos sindicatos dos Profes-
sores e dos Servidores do MP. Tam-
bém compareceu o deputado esta-
dual e presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania da 
Assembleia Legislativa do Alagoas, 
Sergio Toledo (PSC). Neste evento, 
em Maceió, Paulo Penteado foi ho-
menageado pela presidente da Asso-
ciação do Ministério Público de Ala-
goas (Ampal), Adilza Inácio de Freitas.

Ele recebeu uma placa com os 
seguintes dizeres: “A Ampal agradece 
ao Promotor de Justiça Paulo Pente-
ado Teixeira Junior por sua luta na-
cional em defesa das garantias e da 
atuação constitucional do Ministé-
rio Público brasileiro e da socieda-
de”. Já na Paraíba, em 07/04, o en-

contro aconteceu no Fó-
rum Cível de João Pessoa 
e teve abertura feita pelo 
presidente da Associação 
Paraibana do Ministério 
Público (APMP), Bergson 
Formiga. Em 11/04, a pa-
lestra realizada em Curi-
tiba, na sede da Associa-
ção Paranaense do Mi-
nistério Público (APMP), 
contou com a presença 
de Milton Riquelme, ex-
-procurador-geral de Jus-
tiça, ex-corregedor-geral 
e ex-presidente da Co-
namp, e de coordenado-
res de Grupos de Estudos 
daquele Estado.
CONGRESSO – Durante 
o XXII Congresso Nacio-
nal dos Procuradores do 
Trabalho (CNPT), realiza-
do na cidade de São Pau-
lo no período de 30/03 
a 02/04, o 1º secretário 
da APMP apresentou pa-
lestra no painel intitula-
do “A Reforma da Previ-
dência e o impacto no 
direito à aposentadoria 
dos trabalhadores dos 
setores público e priva-
do”, ao lado do professor 
da Faculdade de Direito 
da Universidade de São 
Paulo (USP), o juiz fede-
ral Marcus Orione Gon-
çalves Correia.

Depois, no dia 
06/05, Paulo Penteado 
Teixeira Junior fez outra 
exposição sobre a PEC 
287/16, dessa vez na 
sede da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) 
de Bragança Paulista.

Palestra proferida no edifício-sede do Ministério Público de Alagoas

Em Curitiba, a exposição foi feita na sede da Associação Paranaense

Paulo Penteado (à esquerda) no Congresso do CNPT, em São Paulo
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Órgão Especial aprova aperfeiçoamentos e 
atualizações nas regras de concurso do MP

Um dos pontos principais foi a definição de critérios de desempate para a lista de aprovados

OÓrgão Especial do Colégio de 
Procuradores votou, em reu-
nião realizada no dia 19/04, 

no auditório no Auditório Luis Felipe 
França Ramos do edifício-sede do Mi-
nistério Público do Estado de São Pau-
lo (MPSP), atualizações e aperfeiçoa-
mentos das regras que disciplinam o 
concurso de ingresso na carreira da 
Instituição. Na ocasião, foi apresenta-
do o voto da relatora, a procuradora 
de Justiça Dora Bussab, e voto-vista 
do procurador de Justiça Antônio de 
Pádua Bertone Pereira.

Um dos principais aperfeiço-
amentos aprovados pelo colegiado 
foi o estabelecimento de critérios 
para desempate na lista de apro-
vados. Também foi definido que as 
matérias vão constar no corpo do 
próprio Edital, bem como que ha-
verá possibilidade de recurso em 
face da prova escrita, além de o can-

Como relatora, a procuradora de Justiça Dora Bussab apresentou voto durante a reunião do colegiado

VALORIZAÇÃO DA MULHER - A jornalista e consul-
tora de marketing Viviane Duarte foi recebida na 
Sede Executiva, em 25/04, por uma das diretoras da 
APMP Mulher, Maria Gabriela Prado Mansur. Auto-
ra do projeto “Toda mulher tem um plano”, Vivia-
ne Duarte apresentou para a diretoria da entidade 
de classe e para o Ministério Público de São Paulo 
projetos de empoderamento feminino para comu-
nidades, principalmente para as mulheres negras.

didato poder fazer anotações na vis-
ta da prova. A reunião do colegiado-
foi presidida pelo procurador de Jus-
tiça José Correia de Arruda Neto, que 

compôs a mesa ao lado do secretário 
do colegiado, Walter Paulo Sabella, e 
da vice-corregedora, Tereza Cristina 
Maldonado Katurchi Exner.

PGJ faz palestra e inaugura
sede do MP em Marília  

Em 25/04, o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Po-
ggio Smanio, proferiu a palestra “Ministério Público: 
lutas institucionais do momento”, durante reunião do 
Grupo de Estudos “João Batista de Santana”, em Ma-
rília (SP). Na mesma data, foi inaugurada naquele mu-
nicípio a sede do Ministério Público, que agora conta 
com o Auditório “Clóvis Alberto D’Ac Almeida”. Repre-
sentaram a diretoria da APMP nos dois eventos os pro-
motores de Justiça Isauro Pigozzi Filho, diretor adjunto 
da Sede Regional da entidade de classe, e Rafael Abu-
jamra, um dos diretores do Departamento de Espor-
te, que exerce também, no Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MPSP), a função de secretário do 
Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi).
O PG J estava acompanhado pelo subprocu -
rador-geral de Justiça de Planejamento, Pau-
lo Sérgio de Oliveira e Costa, pelo diretor-geral do 
MPSP, Ricardo de Barros Leonel, e pelo secretá-
rio executivo da Procuradoria-Geral, Fábio Bechara.
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Workshop do Gecap e do CAOCrim no 
MPSP aborda crime maus tratos a animais
Presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, encerrou evento realizado no Auditório Queiroz Filho

Especialistas se reuniram em 
07/04, no Auditório Queiroz Fi-
lho do edifício-sede do Minis-

tério Público do Estado de São Pau-
lo (MPSP), no Centro da capital, para 
debater questões relacionadas ao cri-
me de maus tratos a animais. O even-
to – Workshop de Polícia de Proteção 
Animal – foi organizado pela Institui-
ção por meio do Grupo Especial de 
Combate aos Crimes Ambientais e 
de Parcelamento do Solo (Gecap) e 
do Centro de Apoio Operacional Cri-
minal (CAOcrim), pela Organização 

Não-Governamental (ONG) “Fauna 
Legal” e pela Associação Brasileira 
de Medicina Veterinária Legal.

A APMP foi representada por 
seu presidente, José Oswaldo Moli-
neiro, que encerrou o evento ao lado 
da promotora de Justiça Eloisa Bali-
zardo, do Gecap, e de palestrantes. 
Ele agradeceu o convite e destacou a 
importância do evento em tratar do 
assunto em questão. A abertura do 
evento teve a participação do subpro-
curador-geral de Justiça de Políticas 
Criminais e Institucionais, Mário Luiz 

Sarrubbo, e do coordenador do CAO-
Crim, Levy Emmanuel Magno.

O Workshop reuniu no MPSP 
diversos profissionais para debate-
rem questões relevantes no comba-
te ao crime de maus tratos aos ani-
mais. O objetivo foi trazer subsídios 
para capacitar policiais civis, milita-
res e ambientais e guardas civis me-
tropolitanos que atuam em ocorrên-
cias correlatas. Também foram discu-
tidas, no evento, alterações legislati-
vas e apresentados estudos de casos 
de crueldade a animais.

Simpósio da ESMP tem palestra do 1º vice-presidente da APMP
O 1º vice-presidente da 

APMP, Marcio Sergio Christino, 
ministrou, em 31/03, a palestra 
de abertura do segundo encon-
tro do Simpósio de Investigação 
e Enfrentamento à Criminalida-
de Organizada, realizado pela 
Escola Superior do Ministério 
Público (ESMP). Com o tema “A 
Política Institucional de Inves-
tigação e Inteligência no com-
bate à Criminalidade Organizada”, 
dirigente da entidade de classe fa-
lou às dezenas de pessoas presen-
tes sobre a formação da facção Pri-
meiro Comando da Capital (PCC) e 
de sua evolução ao longo dos anos.

Também participaram como 
debatedores deste encontro, que foi 
realizado na sede da ESMP, o pro-
motor de Justiça e assessor do Cen-
tro de Apoio Operacional à Execu-
ção (Caex), Sebastião José Pena Fi-

lho Brasil, o promotor de Jus-
tiça de Execuções Criminais 
de Presidente Prudente (SP), 
Lincoln Gakiya, e o promotor 
de Justiça do Grupo de Atua-
ção Especial de Repressão à 
Formação de Cartel,  à Lava-
gem de Dinheiro e Recupera-
ção de Ativos (Gedec), Arthur 
Pinto de Lemos Junior.

O primeiro encontro 
deste Simpósio aconteceu em 
17/02, no auditório da APMP, e 
contou com a presença de pro-
curadores e promotores de jus-
tiça, servidores do MPSP e públi-
co externo.
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Marcio Christino (centro) durante o evento na Escola Superior
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Ministro Ricardo Lewandowski indefere 
 liminar em ADI do PGR sobre normas de SP

Diretoria da APMP já encaminhou documentos para sua habilitação como ‘amicus curiae’
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silO ministro Enrique Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), inde-

feriu, em 31/03, pedido de liminar na 
a Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) 5671, ajuizada pelo procura-
dor-geral da República, Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros, contra normas do 
Estado de São Paulo que autorizam o 
pagamento de gratificação pela pres-
tação de serviços de natureza especial 
a membros do Ministério Público. A di-
retoria da APMP já encaminhou para 
escritório de advocacia de Brasília os 
documentos para sua habilitação como 
"amicus curiae".

“Bem examinados os autos, ve-
rifico, inicialmente, que os atos impug-
nados estão em vigor (...), militando a 
seu favor, desde o momento em que 
editados, a presunção relativa de cons-
titucionalidade”, afirma o ministro Ri-
cardo Lewandowski, em seu despacho. 

PARLAMENTARES - O deputado federal Paulo Freire 
(PR) e a deputada estadual Marta Costa (PSD) foram 
recebidos no dia 10/04, na Sede Executiva, pelo pre-
sidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, pelo 1º vi-
ce-presidente, Marcio Sérgio Christino, pelo 1º secre-
tário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, e pelo 1º tesou-
reiro, Renato Kim Barbosa. Também estava presente 
o promotor de Justiça Valter Foleto Santin. O encon-
tro teve como objetivo debater projetos e matérias 
de interesse do Ministério Público, do sistema de Jus-
tiça e da sociedade tanto na Câmara dos Deputados, 
em Brasília (DF), quanto na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (Alesp), na capital paulista.

PREFEITO DE GUARULHOS - A diretoria da APMP re-
cebeu em 29/03, na Sede Executiva, visita do prefeito 
de Guarulhos, município da região metropolitana, Gus-
tavo Henric Costa (PSB), que estava acompanhado de 
seu secretário de Assuntos Jurídicos, João Carlos Pan-
nocchia, e da secretária adjunta de Desenvolvimento 
Urbano, Elaine Fontana. No encontro, foram recebi-
dos pelo presidente da APMP, José Oswaldo Molinei-
ro, pelo 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, 
e pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa. Também 
estavam presentes, na ocasião, o promotor de Jus-
tiça Edson Alves Costa e os procuradores de Justiça 
José Carlos Gobbis Pagliuca e Rodrigo Canellas Dias.

“Entendo ausentes os requisitos auto-
rizadores de pleito cautelar, tanto do 
ponto de vista forma, quanto da pers-
pectiva material”, prossegue o despa-
cho. E conclui: “Solicitem-se informa-

ções da Procuradoria-Geral do Estado 
de São Paulo e à Assembleia Legislati-
va bandeirante. Após, ouça-se, sucessi-
vamente, a Advocacia-Geral da União 
e a Procuradoria-Geral da República”.

Em seu despacho, ministro do STF diz que entendeu 'ausentes os requisitos autorizadores de pleito cautelar'
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Marcio Sérgio Christino, subprocurador Mário Luiz Sarrubbo, Pedro de Jesus Juliotti e Marcos Hideki Ihara

Reestruturação tem sugestão de criação 
do cargo de auxiliar intermediário no MP
Grupo de trabalho também propõe a elevação de algumas iniciais para entrância intermediária

A criação do cargo de auxiliar 
regional de entrância inter-
mediária foi uma das suges-

tões debatidas durante a segunda 
reunião do grupo de trabalho que 
vem discutindo a reestruturação da 
carreira no Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MPSP), realizada 
no dia 31/03 na sala do Conselho Su-
perior do Ministério Público (CSMP). 
Outra proposta discutida na ocasião 
foi a de elevação de algumas iniciais 
para entrância intermediária. O gru-
po de trabalho está realizando estu-
dos para a elaboração de propostas 
que possam servir como base para a 
eventual apresentação de antepro-
jeto de lei tratando do tema.

Participaram da reunião, como 
representantes da APMP, o 1º vice-
-presidente, Marcio Sérgio Christino, 
que é, também, membro do Conse-
lho Superior do Ministério Público 
(CSMP), e o coordenador da Asses-
soria Especial da Presidência, Pe-
dro de Jesus Juliotti, que integra, no 
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MPSP, o Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores. Eles compuseram 
a mesa do debate ao lado do sub-
procurador-geral de Justiça de Polí-
ticas Criminais e Institucionais, Má-
rio Luiz Sarrubbo, e do também in-
tegrante do Órgão Especial Marcos 
Hideki Ihara.

A primeira reunião do referi-
do grupo de trabalho, realizada no 

Auditório Luis Felipe França Ramos 
no dia 10/02, também já havia con-
tado com a participação dos dois re-
presentantes da APMP.

A previsão é de que pelo me-
nos mais uma reunião será agenda-
da para alinhamento das sugestões, 
considerando possíveis impactos fi-
nanceiros, orçamentários e institu-
cionais na Instituição.

Grupo começa a debater possível unificação de eleições no MPSP

No dia 07/04, foi reali-
zada na sala do Conselho Su-
perior do Ministério Público 
(CSMP) a primeira reunião do 
grupo de trabalho instituído 
para a realização de estudos 
e elaboração de propostas vi-
sando à eventual apresenta-
ção de anteprojeto de lei para 
unificação das eleições internas re-
alizadas no Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP).

Participaram, como repre-
sentantes do Conselho de Estudos 
e Políticas Institucionais (Conepi), 
a promotora de Justiça Celeste Lei-
te dos Santos, que é uma das di-

retoras do Departamento de Convê-
nios e Eventos da APMP, e o promo-
tor Pedro Eduardo de Camargo Elias, 
que integra o Conselho Fiscal da enti-
dade de classe e é o coordenador ge-
ral dos Grupos de Estudos do MPSP.

Também compareceu o pro-
motor de Justiça Neudival Mascare-

nas Filho, que é um dos direto-
res do Departamento de Apoio 
aos Substitutos da APMP. A 
reunião foi conduzida pelo 
subprocurador-geral de Jus-
tiça de Planejamento Insti-
tucional, Paulo Sérgio de Oli-
veira e Costa, e contou ainda 
com as presenças do ouvidor 

do MPSP, Roberto Fleury de Sou-
za Bertagni, dos promotores de 
Justiça Fábio Ramazzini Bechara, 
Gustavo Roberto Chaim Pozzebon 
e Valcir Paulo Kobori, e de funcio-
nários do Centro de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (Ctic) 
da Instituição.

Primeira reunião foi realizada na sala do Conselho Superior
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Condenados os que cometeram atentado 
à bala contra promotor em Minas Gerais
Na época do crime, diretoria da APMP emitiu Nota e compareceu a ato na cidade de Uberlândia
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tar assassinar o promotor de 
Justiça Marcus Vinícius Ribeiro 

Cunha, na cidade de Monte Carmelo 
(MG), foram condenados, cada um, a 
nove anos e quatro meses de prisão. 
O julgamento foi realizado no Fórum 
Abelardo Penna, em Uberlândia (MG), 
entre os dias 29 e 30/03. Valdelei José 
de Oliveira foi apontado durante as in-
vestigações como mandante do crime 
sendo o filho dele, Julianno Apareci-
do de Oliveira, autor dos disparos de 
arma de fogo contra o promotor. A 
soma das penas de pai e filho leva em 
consideração a tentativa de homicídio 
duplamente qualificado, cujas quali-
ficadoras do crime são motivo fútil e 
impossibilidade de defesa da vítima.  

Marcus Vinícius Ribeiro Cunha 
era promotor em Monte Carmelo e, 
em 2013, esteve à frente da operação 
“Feliz Ano Novo”, que teve como ob-
jetivo desmontar esquema de frau-
des em licitações e desvio de dinhei-
ro público na Prefeitura e na Câmara 
Municipal. Valdelei Oliveira foi afas-
tado, por ordem judicial, do cargo de 
vereador. No dia 21/02/2015, o pro-
motor foi abordado em frente à sede 
onde trabalhava de plantão, por um 
motociclista, que efetuou 15 disparos 
contra o veículo dele. Três tiros atingi-
ram suas costas e ele ficou internado 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
de um hospital particular de Uberlân-
dia até se recuperar.

Na época, a APMP emitiu Nota 
Pública repudiando o crime e, em 
27/02/2015, o então presidente da 
entidade de classe paulista, Felipe Lo-
cke Cavalcanti (atual coordenador do 
Departamento de Assuntos Institucio-
nais e Parlamentares), o 2º vice-pre-
sidente, Gabriel Bittencourt Perez, e 
o então 1º tesoureiro Marcelo Rove-
re (hoje assessor de Assuntos Institu-
cionais e Parlamentares) viajaram para 
Uberlândia e participaram de ato pú-
blico em repúdio ao atentado.

POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE SANTA CATARINA - No dia 12/04, 
em Florianópolis (SC), a diretoria da APMP, representada por um de seus 
diretores do Departamento de Assuntos Institucionais e Parlamentares, 
Roberto Livianu, compareceu à cerimônia de posse do procurador-ge-
ral de Justiça de Santa Catarina, Sandro José Neis, que reassumiu a che-
fia do Ministério Público daquele Estado para mais um mandato de dois 
anos (biênio 2017-2019). Roberto Livianu, que é, também, o presidente 
do Instituto Não Aceito Corrupção (Inac), aparece na foto em companhia 
do PGJ Sandro José Neis (à direita) e do presidente da Associação Catari-
nense do Ministério Público (ACMP), Luciano Trierweiller Naschenweng.

Antes, nos dias 24 e  25/02/2015, 
o 1º secretário da APMP, Paulo Pen-
teado Teixeira Júnior, participou de 
reunião extraordinária da Associa-
ção Paulista do Ministério Público 
(Conamp), em Brasília (DF), que de-

bateu a segurança institucional dos 
promotores e procuradores de Jus-
tiça no país e aprovou moção de re-
púdio à tentativa de homicídio con-
tra o promotor Marcus Vinicius Ri-
beiro Cunha.

Ato em Uberlândia, em 27/02/2015: Gabriel Bittencourt Perez, Antônio Sérgio Tonet ( atual 
PGJ de Minas Gerais), Benedito Torres Neto (atual PGJ de Goiás), José Augusto Cutrim  Gomes 
(hoje conselheiro fiscal da Conamp), promotor Marcus Vinicius Ribeiro Cunha, Felipe  Locke 
 Cavalcanti, Gisela Potério Santos Saldanha (procuradora de Justiça de MG) e Marcelo Rovere
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Proposta no Conepi criação do Núcleo de 
 Resolução de Conflitos dos Servidores

Iniciativa da promotora Celeste Leite dos Santos, diretora da APMP, foi elogiada por subprocurador

A proposta de aprovação de um 
Código de Ética, Processo Éti-
co-Disciplinar e de um Núcleo 

de Resolução de Conflitos dos Servido-
res do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP) foi protocolada em 
31/03, na Procuradoria-Geral de Justi-
ça (PGJ), pela sua autora, a promoto-
ra de Justiça Celeste Leite dos Santos, 
uma das diretoras do Departamento 
de Convênios e Eventos da APMP e in-
tegrante do Conselho de Estudos e Po-
líticas Institucionais (Conepi). Como o 
referido colegiado a nomeou como re-
presentante no Comitê de Desenvol-
vimento e Acompanhamento do Pla-
nejamento Estratégico (Cdape), a pro-
posta protocolada na PGJ foi levada 
como prestação de contas à reunião 
do Conepi realizada na mesma data.

“Para unificar os princípios gerais, 
para que todas as carreiras de apoio 
ao Ministério Público possam proce-
der de uma forma mais ou menos uni-
ficada, estamos prevendo a criação de 
um Núcleo de Resolução de Conflitos, 
para aquelas infrações menores, até 
para dar uma oportunidade e também 
tirar essa carga excessiva em cima do 

secretário e do promotor de Justiça, 
de ele ter que fiscalizar tudo”, afirmou 
Celeste Leite dos Santos. O subprocu-
rador-geral de Justiça de Planejamen-
to Institucional, Paulo Sérgio de Olivei-
ra e Costa, que, na ocasião, substituía o 
PGJ Gianpaolo Poggio Smanio na presi-
dência do Conepi, elogiou a iniciativa.

 “Quero cumprimentar a Celes-
te Leite dos Santos pela participação e 
pela iniciativa. Essa ideia de Núcleo de 
Resolução de Conflitos, além de extre-

mamente moderna, é extremamente 
eficaz para o servidor. Estamos finalizan-
do o ato de criação da Coordenadoria-
-Geral de Acompanhamento Disciplinar 
dos servidores do Ministério Público. 
O objetivo é que as ideias que vierem, 
como esta, da conselheira Celeste Leite 
dos Santos, sejam uma parte do que nós 
estamos fazendo. Nós vamos analisar 
para incorporar no ato e, quando tiver-
mos a minuta do ato, antes da publica-
ção, nós vamos submeter ao Conepi”.

'Núcleo pode tirar carga excessiva do secretário e do promotor para fiscalizar tudo', afirmou a promotora
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Conselheiros encaminham diversas questões de interesse da classe

Na mesma reunião de 31/03, 
o Conepi encaminhou diversas ques-
tões de interesse da classe. Orlando 
Brunetti Barchini e Santos abordou 
a abertura de concurso para preen-
chimento de vagas, notadamente na 
entrância inicial). Por sua vez, Horival 
Marques de Freitas Júnior atentou 
primeiro para a viabilização da ins-
talação de leitores de e-books jurídi-
cos e instalação de softwares de lei-
tura (com disponibilização de link na 
página da intranet) e, depois, sobre 
as condições de contrato de forneci-
mento de armas de fogo e falhas em 
modelo entregues. Manifestaram-se 
sobre a segunda questão o secretá-

rio do Conepi, Rafael Abujamra (que é 
um dos diretores do Departamento de 
Esportes da APMP) e os conselheiros 
Tomás Busnardo Ramadan, Leonardo 
Rezek Pereira, Fernando Henrique de 
Moraes Araújo e Tiago de Toledo Ro-
drigues (2º secretário da APMP), que 
fez longa exposição sobre o assunto.

Duas outras pautas foram leva-
das ao Conepi por Fernando Henrique 
de Moraes Araújo: a necessidade de tra-
tamento isonômico entre promotores 
titulares e auxiliares (com lotação de 
analistas em equivalência ao número 
de cargos de promotores auxiliares) e 
a necessidade de alteração da redação 
do ato que define que somente os ana-

listas dos promotores auxiliares parti-
cipam da escala de afastamentos dos 
analistas de promotores titulares e 
não o inverso. Por fim, Ricardo Brai-
ner Zampieri falou sobre a necessi-
dade de interposição de recurso em 
sentido estrito sobre audiência de 
custódia no Interior. Manifestaram-
-se sobre o assunto o subprocurador 
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, o se-
cretário executivo da PGJ, Fernando 
Pastorelo Kfouri, Rafael Abujamra, To-
más Busnardo Ramadan, Nilton Belli 
Filho, Marcus Vinicius Monteiro dos 
Santos, Fernando Henrique de Mora-
es Araújo, Cássio Roberto Conserino 
e Leonardo Rezek Pereira.
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