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Nota da APMP contra a PEC 01 é 
entregue ao presidente da Alesp
Projeto pretende instituir prazo certo para o término do inquérito civil

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp), deputado Cauê 

Macris (PSDB), recebeu em mãos a 
Nota Técnica que a APMP elaborou 
sobre a Proposta de Emenda à Cons-
tituição do Estado (PEC) 01/2017, que 
pretende instituir prazo certo para o 
término do inquérito civil. Página 3
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PAUDIÊNCIA EM 
BRASÍLIA  -  O 
1º secretário 
da APMP, Paulo 
Penteado Teixei-
ra Junior, falou 
sobre a Refor-
ma da Previdên-
cia durante audi-
ência pública re-
alizada pela Co-
missão de Segu-
rança e Combate 
ao Crime Organi-
zado da Câmara dos Deputados, 
em Brasília. A intenção foi demons-
trar aos parlamentares os pontos 
nocivos do texto da Proposta de 
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Emenda à Constituição (PEC) 287. Elo-
giado pelo deputado federal Major 
Olímpio durante a audiência públi-
ca, o dirigente da entidade de classe 

paulista partici-
pou de reuniões 
com o relator da 
proposta, Arthur 
Maia (PPS/BA), 
com associa-
ções nacionais 
da Magistratu-
ra e com o de-
putado federal 
Carlos Sampaio, 
assessor jurídi-
co do PSDB, e 
proferiu pales-

tras sobre a Reforma da Previdên-
cia nos Grupos de Estudos de Ati-
baia e Bragança Paulista e de Pi-
racicaba. Páginas 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Excluída a regra de  devolução de 
verbasdasinstituições            Página 9

Aprovada cota racial para  concursos 
de ingresso no MPSP                Página 11

Seminário na OAB marca os 15 anos 
deJustiçaTerapêutica               Página 15 Deputado Cauê Macris, presidente da Alesp, com José Oswaldo Molineiro e Renato Kim Barbosa, da APMP
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ÚLTIMASNOTÍCIAS

“Faço uma saudação ao nosso 
presidente da APMP, José Oswaldo 
Molineiro, pois temos lutado muito 
juntos num momento complicado 
para o Ministério Público, de muita 
luta. Mas é esta luta conjunta que 
vai fazer com que a gente supere 
esse momento. Essa união na nos-
sa Instituição é fundamental. Moli-
neiro tem feito um trabalho mara-
vilhoso na nossa Associação, daí o 
reconhecimento e a certeza de que 
continuaremos juntos, fazendo esse 
trabalho que é importante para to-
dos nós.”  –GianpaoloPoggioSma-
nio, procurador-geral de Justiça

“Quero agradecer ao procu-
rador de Justiça José Oswaldo Moli-
neiro, presidente da APMP, pela sua 
grande atuação institucional. O Mi-

nistério Público tem um papel mui-
to importante neste momento que 
o país atravessa. Gostaria de colocar 
meu mandato à disposição da dire-
toria da APMP em Brasília.” –  Fausto 
Pinato(PP/SP),deputadofederal

“Em conversa com o Dr. Mo-
lineiro, ele me chamou a atenção 
para a necessidade de união de to-
dos nós, de todas as instituições, 
para, com tranquilidade, dosificar 
tudo o que será feito no país a par-
tir de agora, neste momento insti-
tucional tão difícil. Eu pedi que ele 
leve meu abraço ao Ministério Pú-
blico e lhe dei os parabéns pelo tra-
balho realizado pela APMP, extre-
mamente necessário. A justiça tem 
que ser feita.” –EdThomas(PSB),
deputado estadual

PROCURADORADEJUSTIÇA
RECEBEHOMENAGENS

A procuradora de Justiça Maria 
Fátima Vaquero Ramalho Leyser rece-
beu, em 08/05, a Medalha Anchieta e 
o Diploma de Gratidão da Cidade de 
São Paulo, maiores horarias concedi-
das pela Câmara Municipal paulista-
na. As homenagens foram propostas 
pelo vereador Abou Anni (PV). Maria 
Fátima ingressou no Ministério Públi-
co em 1985 e foi promovida ao cargo 
de procuradora em 2004. É doutora 
em Aspectos Processuais da Ação Civil 
Pública e autora de diversos livros. A 
APMP foi representada na solenidade 
por um de seus assessores do Depar-
tamento de Assuntos Institucionais e 
Parlamentares, Roberto Livianu. “Maria 
Fátima sempre se dedicou à defesa da 
sociedade. Essa homenagem enaltece 
quem interage com a comunidade para 
que todos tenham consciência de seus 
direitos”, afirmou o dirigente da APMP.

DEBATESOBREEXTINÇÃO
DEZONASELEITORAIS

No dia 24/05 foi realizada, em 
Brasília (DF), reunião entre os presidentes 
de Tribunais Regionais Eleitorais (TRE’s) 
de todo o país e a diretoria da Associa-
ção dos Magistrados do Brasil (AMB), 
para debater a recente decisão do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) que ex-
tingue zonas eleitorais. Estima-se que 
mais de 900 zonas irão desaparecer. 
Os dirigentes dos TRE’s manifestaram-
-se contrários e afirmaram que irão pe-
dir a suspensão da Resolução n° 23.422. 
Para a diretoria da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público (Co-
namp), que compareceu à reunião, a me-
dida não garante nem a eficiência nem 
a eficácia da Justiça eleitoral. O conse-
lho deliberativo da entidade irá con-
testar judicialmente a extinção das zo-
nas eleitoras. A AMB garantiu que tam-
bém irá questionar a decisão do TSE.

MANUTENÇÃODOS
PRECEITOSCONSTITUCIONAIS

Nosso país 
vive um dos mo-
mentos mais crí-

ticos de sua história. As revelações, se 
confirmadas, noticiam fatos gravíssimos 
envolvendo as maiores lideranças na-
cionais. O Ministério Público, cumprin-
do sua função constitucional em defe-
sa da sociedade, tem pautado sua ação 
com imparcialidade. Os fatos veiculados 
pela imprensa afetam a própria gover-
nabilidade da nação. É importante, des-
se modo, a manutenção dos preceitos 
constitucionais que garantem o funciona-
mento democrático de nossa sociedade.

São inaceitáveis ações voltadas 
para a obstrução e o impedimento da 
correta apuração desses fatos pelos ór-

gãos do Ministério Público e do Judici-
ário. É inviável agora a continuidade de 
agendas políticas reformistas, notada-
mente a previdenciária e trabalhista, 
que dependem de um ambiente políti-
co sem as atuais perturbações.

Ciente do papel constitucional 
do Ministério Público, externamos à so-
ciedade nossa luta para preservar a ci-
dadania e a democracia como valores 
fundamentais. E, especialmente, exigi-
mos que todos os fatos sejam devida-
mente apurados, punindo-se eventu-
ais responsáveis.

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação 

 Paulista do Ministério Público
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APMPentregaNotaTécnicasobrePEC
01/2017aopresidentedaAssembleia

Entidade de classe contesta projeto que pretende instituir prazo certo para término do inquérito civil

No dia 15/05, a APMP entregou 
ao presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São 

Paulo (Alesp), deputado Cauê Macris 
(PSDB), a Nota Técnica que elaborou 
sobre a Proposta de Emenda à Cons-
tituição do Estado (PEC) 01/2017, que 
pretende instituir prazo certo para o 
término do inquérito civil. A direto-
ria foi representada pelo presidente 
da entidade de classe, José Oswaldo 
Molineiro, pelo 1º tesoureiro, Renato 
Kim Barbosa (autor da Nota Técnica), 
e por um dos assessores do Departa-
mento de Assuntos Institucionais e 
Parlamentares, Roberto Livianu, que 
estavam acompanhados pelo procu-
rador de Justiça Walter Tebet Filho. Na 
ocasião, trataram com o presidente da 
Alesp, também, outras matérias de in-
teresse do Ministério Público.

A PEC 01, apresentada no dia 
02/05 pelo deputado estadual Cam-
pos Machado (PTB) e outros, propõe 
nova redação ao parágrafo único do 
artigo 97 da Constituição do Estado 
de São Paulo. A Nota Técnica da APMP 
alerta que a proposta gera “situações 
graves: de um lado, investigações são 
arquivadas de forma automática em 
razão do lapso temporal, em notório 
prejuízo ao interesse público e contra-
riando a Carta Magna no que se refe-
re à vedação de decisões implícitas; e, 
de outro, ações podem ser ajuizadas 
precocemente para não haver a inci-
dência de tal norma, prejudicando o 
investigado. O arquivamento implíci-
to, reitera-se, é inconstitucional, sen-
do rechaçado de forma unânime pela 
doutrina”.

Prossegue o documento da en-
tidade de classe paulista: “notam-se 
flagrantes inconstitucionalidades for-
mais na PEC 01/2017. Com efeito, o re-
gramento do inquérito civil deve ser 

VISITA - A deputada estadual e 2ª vice-presidente da Assembleia Legisla-
tiva, Maria Lúcia Amary (PSDB), visitou no dia 23/05 a Sede Executiva da 
APMP, onde foi recebida pelo presidente José Oswaldo Molineiro, o 1º te-
soureiro, Renato Kim Barbosa, a diretora do Departamento de Aposenta-
dos e uma das assessoras do Departamento de Assuntos Institucionais e 
Parlamentares, Cyrdêmia da Gama Botto, e o coordenador do Departa-
mento de Assuntos Institucionais e Parlamentares, Felipe Locke Cavalcanti.
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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 fa-
tal aos inquéritos civis. Como consequ-
ência, padece de inconstitucionalidade 
legislar no âmbito estadual, quanto a 
esse assunto, de forma diversa daque-
la realizada na seara federal”.

Walter Tebet Filho, Renato Kim Barbosa, deputado Cauê Macris, José Oswaldo Molineiro e Roberto Livianu
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1ºSecretáriodaAPMPéouvidoemaudiêncianaCâmaradosDeputados
Paulo Penteado ressaltou à Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado a inconsistência de dados do governo e pontos nocivos da PEC 287

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 Ministé-
rio Público (Frentas), foi ouvido no 
dia 10/05 sobre a Reforma da Previ-
dência durante audiência pública re-
alizada pela Comissão de Segurança 
e Combate ao Crime Organizado da 
Câmara dos Deputados, em Brasília 
(DF). A intenção foi demonstrar aos 
parlamentares os pontos nocivos do 
texto da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 287/2016, tal qual se 
apresenta, para toda a sociedade ci-
vil. O requerimento para a exposição 
foi feito pelo deputado federal Sub-
tenente Gonzaga (PDT/MG) e apro-
vado e pautado pelo presidente da 
Comissão, Capitão Augusto (PR/SP), 
com quem a diretoria da APMP vem 
mantendo constante contato em de-
fesa das prerrogativas do Ministério 
Público e de seus membros.

Autor da Nota Técnica sobre 
o assunto, que foi encampada pela 

O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, aponta dados controversos sobre a Previdência divulgados pelo governo durante audiência pública realizada na Câmara Federal

Conamp, Paulo Pen-
teado apresentou 
números e dados do 
próprio governo fe-
deral para demons-
trar que o déficit do 
Regime Próprio da 
Previdência Social 
(RPPS), ao contrário 
do que alega o pró-
prio governo, está 
em declínio e man-
tém esta tendência 
ao longo do tempo. 
Ele lembrou ainda 
que grades mon-
tantes da Previdên-
cia foram utilizadas 
nas últimas décadas 
como custeio para o 
desenvolvimento do 
país. “Somente para 
a construção de Bra-
sília, ou parte dela, 
foram utilizados US$ 
52 bilhões”, ressaltou, ao citar ain-
da outras obras de infraestrutura 
“fundamentais para nossa histó-
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Major Olímpio agradece dados levantados por Paulo Penteado
Na audiência pública reali-

zada em 10/05 na Câmara dos De-
putados, o deputado federal Ma-
jor Olímpio (SD/SP), aliado nas lutas 
institucionais do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, agradeceu 
nominalmente o 1º secretário da 
APMP, Paulo Penteado, pela produ-
ção da Nota Técnica sobre a Refor-
ma da Previdência, encampada pela 
Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp).

Segundo o parlamentar, Pen-
teado foi “um grande professor” e 
concedeu aos deputados de todo 
o país dados e argumentos impor-
tantes sobre o tema: “Quando co-

ria”, que foram custeadas pela Pre-
vidência, em montante que ultra-
passa R$ 400 bilhões. O 1º secre-

meçamos com essa luta, logo após o 
encaminhamento desta PEC (287/16) 
pelo governo federal, o promotor de 
Justiça Paulo Penteado foi um pro-
fessor. Ele é autor de 87 laudas mui-
to bem fundamentadas que a maio-
ria de nós [deputados] repete hoje”.

O deputado Major Olímpio, du-
rante a última reunião da Comissão 
Especial criada para proferir relatório 
sobre a Reforma da Previdência, em 
09/05, defendeu o direito à integra-
lidade por parte do funcionalismo. E 
explicou: “Para receber um valor seis 
vezes maior de aposentadoria (com-
parado ao Regime Geral de Previdên-
cia) ele contribui com seis vezes mais 

e, depois de aposentado, continua 
contribuindo”. O parlamentar fina-
lizou com uma dura crítica ao rela-
tor do projeto, Arthur Maia (PPS/
BA): “O relatório de Vossa Excelên-
cia é muito pior que o projeto ori-
ginal encaminhado”.

Nesta data, os destaques ao 
texto elaborado pelo deputado Ar-
thur Maia foram votados, e, com 
isso, o trabalho do colegiado se en-
cerrou. A diretoria da APMP man-
teve-se empenhada e mobilizada 
agora em se reunir com deputados 
de diversos partidos e Estados na 
intenção de mobilizá-los contra os 
pontos nocivos da proposta.
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1ºSecretáriodaAPMPéouvidoemaudiêncianaCâmaradosDeputados
Paulo Penteado ressaltou à Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado a inconsistência de dados do governo e pontos nocivos da PEC 287

O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, aponta dados controversos sobre a Previdência divulgados pelo governo durante audiência pública realizada na Câmara Federal

ConampcriticadadosequivocadosdogovernoemNotaPública
A Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público (Co-
namp) divulgou, em 10/05, Nota Pú-
blica, da qual é coautor o 1º secre-
tário da APMP, Paulo Penteado Tei-
xeira Junior, criticando dados incor-
retos que estão sendo divulgados à 
sociedade civil pelo governo fede-
ral a respeito da Reforma da Previ-
dência, com a intenção de facilitar 
a aceitação popular frente à apro-
vação da proposta. “Uma série de 
informações equivocadas e inverí-
dicas vem sendo divulgadas para a 
sociedade. O regime de Previdên-
cia atual não é responsável pela cri-
se econômica que o país atravessa. 

tário da APMP concluiu, enfático: 
“Chega-se a conclusão de que não 
é a Previdência que deve ao Brasil. 

É o Brasil que deve 
à Previdência”.

Outro ponto le-
vantado por Paulo Pen-
teado foi a inconsis-
tência de dados apre-
sentados pelo governo 
federal para avalizar a 
Reforma da Previdên-
cia. Ainda segundo o 
promotor de Justiça, 
se levados em conta 
os próprios números 
do governo, retirados 
do Relatório Resumi-
do de Execuções Or-
çamentárias de 2016, 
existem dois diferentes 
valores de Produto In-
terno Bruto (PIB) para 
a projeção de déficit 
do RPPS e do RGPS. 
“Podemos ter dois re-
gimes diferentes, mas 
dois PIBs para um mes-

mo país, não!”, criticou.
PONTOSMAISNOCIVOS - O di-

retor da APMP também deu ênfase aos 

pontos mais nocivos da proposta, em 
especial a regra de transição, a reforma-
tação do Abono Permanência, o aumen-
to da idade mínima para a conquista do 
benefício e a alteração nas pensões, in-
clusive nas aposentarias por invalidez. 
“Estamos em um dos momentos mais 
importantes deste país, quando vamos 
formatar a nossa realidade de amanhã. 
Se estes itens forem aprovados como 
estão, haverá uma queda muito gra-
de no padrão familiar. Isso é confisco”.

E complementou: “Quem traba-
lha com segurança, como é o caso dos 
membros do Ministério Público, da Ma-
gistratura e das polícias, precisa ter se-
gurança para suas famílias”. Por fim, o 
1º secretário da APMP, que hoje é con-
siderado um dos maiores especialistas 
sobre o assunto e já foi ouvido também 
pela Comissão Especial da Reforma da 
Previdência, afirmou: “Não é direito ti-
rar direitos. Lutemos por nossos direi-
tos”. Ainda no mês de abril, Paulo Pen-
teado proferiu palestras sobre a Refor-
ma da Previdência em dois Grupos de 
Estudos no Interior do Estado de São 
Paulo (leia na página 8 desta edição).

Desde o início, a Conamp questiona a 
suposta ‘falência’ da Previdência Social 
e repudia a afirmação de que as car-
reiras de Estado são responsáveis pelo 
‘déficit’ da previdência”, diz a Nota.

Esses questionamentos foram 
feitos em Nota Técnica encampada 
pela Conamp, também de autoria do 
diretor da APMP, Paulo Penteado. A 
entidade nacional divulgou ainda Nota 
em discordância ao teor do texto-base 
apresentado pelo relator, conclaman-
do os parlamentares integrantes da 
comissão e o Plenário a rejeitarem o 
relatório e a própria PEC 287/16. Essa 
Nota também teve a coautoria de Pau-
lo Penteado. Além de indicar números 

controversos, a Nota aponta um ata-
que direto aos servidores públicos 
em propagandas veiculadas pelo 
governo federal: “É necessário es-
clarecer ainda que o cenário políti-
co já aponta há muito que as estra-
tégias e a campanha adotadas pelo 
governo sobre a Reforma da Previ-
dência têm como foco desqualificar 
os servidores públicos para justifi-
car as medidas propostas”.

Por fim, reitera a Conamp que 
a aprovação da PEC, ainda que sob 
a forma do substitutivo do relator, 
importaria em drástica redução dos 
direitos sociais, com flagrante ofen-
sa à Constituição Federal.
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APMPparticipadereuniãocomrelatordaPECdaReformadaPrevidência
Paulo Penteado e representantes de mais de 30 entidades nacionais discorreram sobre pontos mais críticos para os servidores públicos e a sociedade

Na busca de melhorias no 
texto base da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 

287/16, que versa sobre a Refor-
ma da Previdência, antes de sua 
votação no Plenário da Câmara 
dos Deputados, o 1º secretário da 
APMP, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, participou em 17/05 de reu-
nião com o relator da proposta, de-
putado federal Arthur Maia (PPS/
BA), e com os deputados federais 
Pauderney Avelino (DEM/AM), par-
lamentar que pautou o encontro, 
Cláudio Cajado (DEM/BA) e Bilac 
Pinto (PR/MG). Estiveram presen-
tes representantes do Fórum Na-
cional Permanente das Carreiras 
Típicas de Estado (Fonacate) e da 
Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (Frentas), 
incluindo a presidente da Associa-
ção Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp), Norma 
Angélica Reis Cardoso Cavalcan-
ti, e o tesoureiro da entidade na-
cional, Marcelo Lima de Oliveira. 
Os representantes de cerca de 30 

À esquerda, o tesoureiro da Conamp, Marcelo Lima de Oliveira, e o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, durante a reunião com o relator da PEC, deputado Arthur Maia

entidades de classe 
nacionais aproveita-
ram a ocasião para 
fazer críticas ao pro-
jeto e demonstrar 
a insatisfação do 
setor público com 
o texto aprovado 
na Comissão Espe-
cial da PEC 287/16.

O presiden-
te do Fonacate, Ru-
dinei Marques, co-
mentou três pon-
tos do substitutivo 
que são nocivos ao 
conjunto de servi-
dores públicos: as 
regras de transição 
para aqueles que in-
gressaram antes de 
2003; as regras de 
cálculo do benefí-
cio para os que en-
traram entre 2003 
e 2013; e a alteração da exigência 
de entidades fechadas de previdên-
cia complementar, em relação aos 

AssociaçõesnacionaisdiscutemestratégiassobreaPEC287

Representando a Conamp e 
a Frentas, o 1º secretário da APMP, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, 
participou, em 09/05, ao lado do 
tesoureiro da entidade nacional, 

que estão sob a égide do novo re-
gime. Roberto Veloso, da Associa-
ção dos Juízes Federais (Ajufe), cri-

Marcelo Lima de Oliveira, 
de reunião com associações 
nacionais da Magistratura, 
para discutir estratégias de 
ação em pontos de interes-
se das duas carreiras no que 
tange a PEC 287/16, sobre 
a Reforma da Previdência.

O encontro teve par-
ticipação do atual vice-pre-
sidente e presidente eleito 
da Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Guilherme Guimarães 
Feliciano, e de Victor Roberto Corrêa 
de Souza, juiz federal do 11º Juiza-
do Especial Federal do Rio de Janei-

ro, especializado em matéria pre-
videnciária, membro da comissão 
de acompanhamento da Reforma 
da Previdência, criada pela Asso-
ciação dos Juízes Federais (Ajufe).

Os destaques ao texto ela-
borado pelo deputado Arthur Maia 
(PPS-BA), relator da matéria na 
Comissão Especial para tratar do 
assunto, foram votados na mes-
ma data, e, com isso, o trabalho 
do colegiado se encerrou. A dire-
toria da APMP manteve mobiliza-
ção em Brasília, em contato com 
deputados de diversos partidos e 
Estados para conscientizá-los con-
tra os pontos nocivos da proposta.
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Paulo Penteado (à esquerda) durante reunião na capital federal
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APMPparticipadereuniãocomrelatordaPECdaReformadaPrevidência
Paulo Penteado e representantes de mais de 30 entidades nacionais discorreram sobre pontos mais críticos para os servidores públicos e a sociedade

À esquerda, o tesoureiro da Conamp, Marcelo Lima de Oliveira, e o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, durante a reunião com o relator da PEC, deputado Arthur Maia

DiretoriasereúnecomCarlosSampaio,assessorjurídicodoPSDB

Antes da votação definitiva 
da PEC da Reforma da Previdência 
na Câmara dos Deputados, a direto-
ria da APMP, representada por seu 
1º secretário, Paulo Penteado, que 

ticou o novo texto, em relação ao 
cálculo das pensões e da acumula-
ção de aposentadorias e pensões. 

Paulo Penteado, 
que também repre-
sentava a Conamp, 
tratou da aposen-
tadoria por incapa-
cidade e do abono 
de permanência.

Após a expo-
sição dos presen-
tes, que incluiu vá-
rios pontos do texto 
atual da PEC nocivos 
à sociedade e prin-
cipalmente aos ser-
vidores públicos, o 
atual relator se mos-
trou flexível e aberto 
ao diálogo para ade-
quações da proposta. 
Arthur Maia respon-
deu que as lideran-
ças da Câmara estão 
dispostas a chegar a 
um consenso: “Com 
o conjunto de todas 

as carreiras dos servidores, dos três 
Poderes e do Ministério Público, que-
remos ter uma conversa franca, que 

atenda aos interesses de ambos os 
lados – dos servidores e do gover-
no. Como vocês sabem, estamos 
em um processo de negociação per-
manente. Sendo assim, temos que 
ter claro que cada um de nós não 
vai atingir o máximo que pretende”.

FORÇA-TAREFA- O texto apro-
vado pela Comissão Especial estava 
previsto para pautado para delibe-
rações no Plenário, onde deveria ser 
apreciado e aprovado em dois turnos 
para depois seguir ao Senado. O esfor-
ço das associações, em uma verdadeira 
força-tarefa da qual a APMP faz parte, 
foi para apresentar e aprovar emendas 
aglutinativas no Plenário, ou seja, ba-
seadas nas já apresentadas e recusa-
das na Comissão, que alterem as par-
tes mais nocivas, antes de sua votação.

Durante a reunião, o deputa-
do Arthur Maia afirmou: “Vou dei-
xar claro que existem parlamenta-
res totalmente contrários a qual-
quer nova concessão nessa PEC. Mas 
uma emenda aglutinativa, construí-
da em parceria com todos vocês, é 
algo razoável para defendermos”.

também representa a Co-
namp e a Frentas, ao lado 
do tesoureiro da associa-
ção nacional, Marcelo Lima 
de Oliveira, e do presidente 
da Associação do Ministério 
Público do Acre (Ampac), 
Francisco José Maia Gue-
des, participou, em 17/05, 
de reunião com o deputado 
federal Carlos Sampaio, pro-
curador de Justiça licenciado 

e assessor jurídico do PSDB.
Também compareceram o pre-

sidente da Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), 
José Robalinho Cavalcanti, o vice-pre-

sidente da 5ª Região da Associação 
dos Juízes Federais (Ajufe), Antônio 
José Rodrigues, o presidente da As-
sociação Nacional dos Magistrados 
do Trabalho (Anamatra), Guilherme 
Guimarães Feliciano, e o diretor de 
Assuntos Legislativos da entidade, 
Luiz Antônio Colussi. Os represen-
tantes das entidades levaram ao 
parlamentar, que é o responsável 
pela análise jurídica para a bancada 
tucana das reformas do governo, as 
preocupações das entidades com o 
texto-base, de autoria do relator Ar-
thur Maia, aprovado na Comissão 
Especial criada para analisar a Pro-
posta de Emenda à Constituição.

Deputado federal Carlos Sampaio junto com Paulo Penteado
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GrupodeEstudosexpõeprincipaispontos
daReformadaPrevidênciaemPiracicaba

1º secretário da APMP detlhou pontos da PEC 287 em palestra no auditório da Promotoria de Justiça

A coordenadora do 
Grupo de Estu-
dos “Oscar Xavier 

de Freitas”, Erika Angeli 
Spinetti, realizou no dia 
20/05 reunião que deba-
teu a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
287/2016, que versa sobre 
a Reforma da Previdência, 
no auditório da Promoto-
ria de Justiça de Piracica-
ba. Paulo Penteado Tei-
xeira Junior, 1º secretário 
da APMP, autor da Nota 
Técnica sobre o tema en-
campada pela Associação 
Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp) e conside-
rado hoje um dos maiores especialis-
tas sobre Previdência no país, ressal-
tou os principais pontos da proposta e 

DirigentetambémpalestrounoGEdeBragançaeAtibaia

“Reforma da Previdência: 
seus reflexos aos membros do Mi-
nistério Público” foi o tema da pa-
lestra do 1º secretário da APMP, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, 
durante a reunião do Grupo de 

As ações da APMP em Brasília foram detalhadas por Paulo Penteado para os colegas

A partir da esquerda: palestrante Paulo Penteado, Ricardo Brainer  Zampieri, 
José Oswaldo Molineiro, Pedro Juliotti e Pedro Eduardo de Camargo Elias

suas consequências para os membros 
do Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP) e apresentou dados que 
contrapõem as informações apresen-

tadas pelo governo fede-
ral para justificar a refor-
ma, bem como apontou 
todos os aspectos noci-
vos da referida PEC para 
as carreiras públicas de 
Estado. Ele também falou 
sobre as ações da APMP 
em Brasília para alterar o 
texto-base apresentado 
pelo relator na Comissão 
Especial de Previdência.
Na reunião em Piracicaba 
também estiveram pre-
sentes o coordenador-
-geral dos Grupos de Es-
tudos, conselheiro fiscal 
da APMP e membro do 

Conselho de Estudos e Políticas Insti-
tucionais (Conepi), Pedro Eduardo de 
Camargo Elias, e o 2º vice-presidente 
da APMP, Gabriel Bittencourt Perez.

Estudos “Tile-
ne Almeida de 
Moraes” (Ati-
baia/ Bragan-
ça Paulista), 
no dia 06/05. 
Dezenas de 
promotores 
e procurado-
res de Justiça 
comparece-
ram ao even-
to, que ocor-
reu na sede da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
de Bragança Paulista.

Entre eles, representando a 
APMP, o seu presidente, José Oswal-
do Molineiro, o 2º vice-presidente, Ga-
briel Bittencourt Perez ,́ e o coordena-

dor da Assessoria Especial da Presi-
dência da entidade de classe, Pedro 
de Jesus Juliotti, que é membro do 
Órgão Especial do Colégio de Pro-
curadores. Também fizeram par-
te da mesa do coordenador-geral 
dos Grupos de Estudos, Pedro Edu-
ardo de Camargo Elias, que é con-
selheiro fiscal da APMP e membro 
do Conselho de Estudos e Políticas 
Institucionais (Conepi), e o coorde-
nador do Grupo de Estudos local, 
Ricardo Brainer Zampieri. 

Em 09/03, Paulo Penteado 
foi ouvido, como convidado e re-
presentando a Conamp e a Fren-
tas), pela Comissão Especial des-
tinada a proferir parecer quanto 
à PEC 287/16, na Câmara dos De-
putados (leia nas páginas 4 e 5).
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Vitória:Câmaraexcluiregrasobre
devoluçãodeverbasdasinstituições

Destaque ao PLP 343 desobriga devolução dos valores de fundos especiais dos MPs Estaduais

Mais uma vitória importante 
para a classe e a instituição 
no Congresso Nacional. O 

Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou, no dia 10/05, por 270 votos a 
3, o destaque apresentado pelo Parti-
do Social Democrático (PSD) ao Proje-
to de Lei Complementar (PLP) 343/17, 
do Poder Executivo, que versa sobre 
a recuperação fiscal dos Estados. Tal 
destaque, apresentado pelo depu-
tado federal Antonio Goulart (PSD/
SP) - com quem a diretoria da APMP 
tem mantido frequente contato em 
defesa dos interesses do Ministério 
Público e de seus membros, inclusive 
sobre o objeto do destaque -, retirou 
do texto a exigência de os poderes 

Legislativo e Judiciário, os Tribunais 
de Contas e os Ministérios Públicos 
dos Estados devolverem sobras de 
recursos ao caixa único do Tesouro 
estadual do participante do regime 
de recuperação.

Se o texto prosseguisse como 
proposto pelo governo federal, es-
pecificamente seu artigo 11, a Ma-
gistratura e os MPs Estaduais seriam 
proibidos de utilizar, inclusive, os fun-
dos especiais de despesas, oriundos 
de custas, despesas judiciais e emo-
lumentos. Ao fim do exercício, esses 
valores seriam apropriados pelos go-
vernos de cada Estado, o que não mais 
acontecerá. No caso do Ministério 
Público de São Paulo, a garantia de 

No Congresso Nacional, a partir da esquerda: Marcelo Rovere, deputado federal Antonio Goulart, Paulo Penteado Teixeira Junior e José Oswaldo Molineiro
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participação e recolhimento em fa-
vor de um fundo especial foi garan-
tida por Lei Estadual, aprovada pela 
Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp) em junho de 2015.

OPROJETO - Os deputados 
aprovaram o texto-base ao PLP 343/17, 
que cria um regime de recuperação 
para Estados em situação de calami-
dade fiscal no dia 25/04. Pela propos-
ta, os Estados poderão aderir ao regi-
me de recuperação em troca de con-
trapartidas como privatizações, con-
gelamento de salários de servidores 
e redução de incentivos tributários. 
Com o fim da análise dos destaques 
apresentados ao projeto, a matéria 
seria enviada ao Senado.

O Plenário do Conselho 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP) aprovou por unanimida-
de, em 23/05, durante a sessão 
ordinária da Casa, os relatórios 
conclusivos da correição realiza-
das pela Corregedoria Nacional 
do Ministério Público ao Minis-
tério Público de São Paulo, entre 
os dias 17 e 20/04 nas Procura-
dorias de Justiça. Marcio Sergio 
Christino, 1º vice-presidente da 
APMP e membro do Conselho Su-

CNMPaprovarelatóriodacorreiçãonacionalfeitanoMPSP
perior do Ministé-
rio Público (CSMP), 
acompanhou a ses-
são e teve acesso 
ao relatório expe-
dido pela Correge-
doria Nacional.

Também esti-
veram presentes o 
procurador-geral de Justiça de São 
Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, o 
subprocurador-geral de Justiça de 
Políticas Administrativas e Institu-

Sessão plenária do Conselho Nacional do Ministério Público do dia 23/05

cionais, José Antonio Franco da 
Silva, e o coordenador de Assun-
tos Institucionais e Parlamentares 
do MPSP, José Carlos Cosenzo.
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Presidente da APMP é entrevistado no 
 programa ‘Cartão de Visita’, da TV Record
José Oswaldo Molineiro falou sobre quesões institucionais para a apresentadora Débora Santilli

Em 16/05, o presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro, gravou 
entrevista para o programa “Car-

tão de Visita”, do canal Record News. 
Ele conversou com a apresentadora 
Débora Santilli sobre questões institu-
cionais do Ministério Público e sobre 
sua vida pessoal. Depois, em compa-
nhia do diretor nacional institucional 
da TV Record, Zacarias Pagnanelli, co-
nheceu as dependências da TV Record.

Após a gravação do “Cartão de 
Visita”, José Oswaldo Molineiro falou 
sobre o Projeto de Abuso de Autori-
dade, que tramita na Câmara Federal, 
e sobre a importância do combate à 
violência contra as mulheres em en-
trevista para a repórter Daysa Belini, 
do “Jornal da Record” (exibido na mes-
ma data). Nos bastidores, o presiden-
te também conheceu ilhas de edição 
e estúdios da Rede Record.

RÁDIO COMERCIAL – No dia 
19/05, em Presidente Prudente (SP), 

Nos estúdios da Record, o presidente da entidade de classe paulista e a apresentadora do 'Cartão de Visita'

CRACOLÂNDIA - O vice-presidente da APMP, Mar-
cio Sérgio Christino, membro do Conselho Supe-
rior do Ministério Público, concedeu entrevista por 
telefone, ao vivo, para o jornalista Thiago Barbo-
sa, âncora do programa “CBN SP”, da Rádio CBN, 
em 08/05, por telefone. O tema da conversa foi so-
bre os confrontos na região da Cracolândia, no Cen-
tro de São Paulo, onde houve confronto que ter-
minou com lojas saqueadas, comércios depreda-
dos registros de agressão e até ônibus sequestra-
do por usuários de drogas, naquela mesma data.

SISTEMAPRISIONAL-O coordenador da Assesso-
ria Especial da Presidência da APMP, Pedro de Je-
sus Juliotti, participou, em 08/05, do jornal da Re-
cord News. O procurador de Justiça, que é mem-
bro do Órgão Especial no Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MPSP) e especialista em exe-
cuções penais, conversou com o jornalista e ânco-
ra do programa, Heródoto Barbeiro, sobre os pro-
blemas do sistema prisional brasileiro e suas impli-
cações. A seu ver, o problema maior está na Lei de 
Execuções Penais e na falta de estrutura carcerária.

o presidente da APMP, José Oswaldo 
Molineiro falou sobre os desdobra-
mentos políticos e a luta institucional 
do Ministério Público em Brasília em 
entrevista que o presidente da APMP 

concedeu em seguida ao jornalista Os-
valdo Torino, que é o secretário mu-
nicipal de Comunicação de Presidente 
Prudente, para programa veiculado na 
mesma data pela Rádio Comercial AM.
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Ao lado do PGJ, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, fala durante o evento realizado no MPSP

Órgão Especial aprova cota racial em 
futurosconcursosparaingressonoMPSP

CAO Cível realizou evento sobre ‘(Des)Igualdade racial no Brasil’ para marcar 129 anos da Abolição

O Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores aprovou, em 
reunião no dia 17/05, a ins-

tituição de cota racial para negros 
no próximo concurso público para 
o ingresso na carreira do Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo 
(MPSP). De acordo com a propos-
ta da Procuradoria-Geral de Jus-
tiça (PGJ) referendada pelo cole-
giado, 20% dos cargos do próximo 
concurso serão destinados aos co-
tistas. Também haverá cota de 5% 
para portadores de deficiência fí-
sica. De acordo com o procurador-
-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio 
Smanio, o próximo concurso deverá 
proporcionar o ingresso de 67 novos 
promotores de Justiça na carreira.

Cinco dias antes, em 12/05, o 
presidente da APMP, José Oswaldo 
Molineiro, e o PGJ Gianpaolo Sma-
nio participaram da mesa do semi-
nário “(Des) Igualdade Racial no Bra-
sil”, realizado no MPSP pelo Centro 
de Apoio Operacional (CAO) Cível e 
de Tutela Coletiva, na área de Direi-
tos Humanos, para celebrar os 129 
anos da Abolição da Escravatura 
no Brasil. O encontro foi organiza-
do pelo MPSP, por meio do Centro 
de Apoio Operacional (CAO) Cível, 
com apoio da APMP, analisou e de-
bateu as demandas sociais necessá-
rias para aperfeiçoar a atuação nas 
esferas cível e criminal, para o cum-
primento do papel da Instituição es-
tabelecido na Constituição Federal.

Alexandra Loras, ex-consulesa 
da França no Brasil, foi a primeira pa-
lestrante. Em seguida, apresentou-
-se Lívia Maria Santana e Sant’anna 
Vaz, promotora de Justiça do Minis-
tério Público da Bahia. O mediador 
e idealizador do seminário foi o pro-
motor de Justiça Christiano Jorge 
Santos, assessor dos Recursos Ex-
traordinários Especiais Criminais, e 
também professor de Direito Penal 
da Pontifícia Universidade Católica 

Seis novos cargos são nomenclaturados 
para cidades do Interior de São Paulo

Em reunião realizada no dia 
08/05, o Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP) 
aprovou a nomenclaturação de seis 
novos cargos para Promotorias de 
Justiça do Interior de São Paulo. Pre-
sidente Prudente tem um novo car-
go para a Promotoria de Justiça das 
Execuções Criminais, e novos cargos 
foram nomenclaturados também 
para as Promotorias de Justiça de 
Agudos, Buritama, Martinópolis, Pi-

tangueiras e São Pedro.
Na mesma reunião, o Órgão 

Especial voltou a tratar sobre possí-
vel mudança no sistema de eleição 
para o Conselho Superior do Minis-
tério Público (CSMP). Carlos Eduar-
do Fonseca da Matta propôs reali-
zação de consulta aos 300 procura-
dores de Justiça, mas, por votação, 
foi acolhida pelo colegiado questão 
preliminar para encaminhamento da 
matéria a um relator da Comissão 
de Assuntos Institucionais.

de São Paulo (PUC-SP).
Outros participantes foram: 

José Antonio Franco da Silva, sub-
procurador-geral de Justiça de Po-
liticas Administrativas e Institucio-
nais; José Roberto Rochel de Oli-
veira, coordenador do CAO Cível e 
de Tutela Coletiva; Milene Pereira 
Ramos, juíza do Trabalho da 2ª Re-
gião; Marta Garutti, assessora espe-
cial da Secretaria do Estado da Se-
gurança Pública (SSP); Jair Roberto 
Belo, capitão de diretoria da Policia 
Comunitária de Direitos Humanos; 
Marco Antônio Zito Alvarenga, pro-

curador federal; os procuradores de 
Justiça Mário Augusto Vicente Ma-
laquias e Marcos Hideki Ihara;  as 
promotoras Aline Zavaglia, Debo-
ra Kelly Affonso e Maria Grabriela 
Prado Manssur (uma das diretoras 
do Departamento APMP Mulher na 
entidade de classe); os promotores 
Marcos Valério, João Paulo Fausti-
non e Silva e Julio Cesar Botelho; o 
vereador Geraldo Luiz de Moraes 
(DEM), de Rio Claro; e Antônio Ba-
tista Gonçalves, membro da Comis-
são de direitos Humanos da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB).
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PGJinformanoCSMPsobrecargosdeCombateàViolênciaDoméstica
Chefe do MPSP comunicou resposta do TJSP no sentido de desmembrar uma das Varas da Zona Leste em duas e encaminhou questão ao Órgão Especial

Em 16/05, o procurador-geral 
de Justiça, Gianpaolo Poggio 
Smanio, levou ao Conselho Su-

perior do Ministério Público (CSMP) 
resposta sobre a criação dos cargos 
para a nova Promotoria de Justiça de 
Combate à Violência Doméstica con-
tra a Mulher. A intenção do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJSP) é desmembrar uma das Varas 
da Zona Leste, a de São Miguel Pau-
lista, em duas, com a adição de uma 
Vara em Itaquera. O PGJ encaminhou 
ao Órgão Especial do Colégio de Pro-
curadores a questão de adequação e 
remodelação das promotorias, para 
que depois seja feita a abertura dos 
novos cargos.

“Gostaria de comunicar a ques-
tão que envolve o Gevid [Grupo de 
Atuação Especial de Enfrentamento 

PGJ Gianpaolo Smanio (ao centro) durante reunião na qual informou sobre a criação dos cargos de Combate à Violência Doméstica

à Violência Doméstica] e a criação da 
Promotoria de [Combate à] Violência 
Doméstica [Contra a Mulher]”. O Tri-
bunal de Justiça vai desdobrar uma 
das Varas da Zona Leste: a de São Mi-
guel Paulista vai ser desdobrada em 
São Miguel e Itaquera. Isso deve ocor-
rer, pela notícia [do TJSP], em mais 
um mês. Até lá espero que já esteja 
instalada [a nova Vara]”, informou, 
na reunião do Conselho Superior, o 
PGJ Gianpaolo Smanio.

E complementou: “Então, como 
tem os cargos para colocar em concur-
so, gostaria de solicitar a esse Conse-
lho que permita à Procuradoria-Geral 
encaminhar ao Órgão Especial essa 
remodelação das promotorias, visan-
do apenas e tão somente fazer essa 
adequação da Promotoria de Itaque-
ra e de São Miguel Paulista, para ade-

Conselheira relata preocupação com situação do Deecrim
Ainda na reunião do CSMP 

de 16/05, a conselheira Liliana Mer-
cadante Mortari relatou problemas 
com o Departamento Estadual de 
Execução Criminal (Deecrim). “Tra-
go uma preocupação que me che-
gou, através de um colega, sobre 
a situação do Deecrim. Chegou ao 
meu conhecimento: há 38 mil pro-
cedimentos. E, como os promoto-
res da Capital não têm se encarre-
gado dessa função, têm sido de-
signados promotores e acaba ha-
vendo um rodízio, e isso prejudi-
ca ainda mais o serviço. Existem 
cinco juízes, dois promotores e 
17 defensores públicos. Então, a 
situação é bastante urgente e é 
necessário que nós encontremos 
uma solução para esse problema 
concreto”.

quar os volumes, o número de cole-
gas. Porque, se colocar em concurso 

O PGJ respondeu: “De fato, esse 
é um problema que nós temos enfren-
tado, envolvendo atribuições de pro-
motores de Execução e promotores 
do Deecrim, isso não é só na Capital, 
está no Estado todo. O problema está 
crescendo cada vez mais, agradeço [a 
preocupação]. Vamos continuar ten-
tando resolver essas questões, de ro-
dízio de colegas, de estruturação, isso 
tudo está dentro da nossa análise. Se 
me permitir, coloco Vossa Excelência 
a par desses esforços, como repre-
sentante do Conselho Superior, para 
mostrar tudo aquilo que a gente está 
fazendo e evidentemente colher su-
gestões de como poder fazer melhor 
esse desdobramento”.

E prosseguiu: “A Procuradoria-
-Geral entrou com uma Adin [Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade], está no 

Supremo Tribunal Federal e a discus-
são é se esse modelo é constitucio-
nal ou não. E isso, em princípio, nos 
impediria de montar uma Promoto-
ria do Deecrim, que seria talvez a 
solução, hoje, adequada. Uma Pro-
motoria Regional de Execução que 
pudesse se ocupar dos Deecrims 
regionais. Mas aí, como tem essa 
questão do Supremo, a gente tem 
analisado se compensa ou não cons-
truir uma Promotoria que vai sofrer 
uma decisão de inconstitucionalida-
de. Essa é uma das questões com-
plicadas. A outra, de fato, é a divi-
são de atribuição. Porque imaginá-
vamos, inicialmente, que o Deecrim 
iria acabar diminuindo o volume de 
trabalho das Promotorias de Execu-
ção. Mas isso não tem se verificado 
em alguns lugares, concretamente”.
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PGJinformanoCSMPsobrecargosdeCombateàViolênciaDoméstica
Chefe do MPSP comunicou resposta do TJSP no sentido de desmembrar uma das Varas da Zona Leste em duas e encaminhou questão ao Órgão Especial

PGJ Gianpaolo Smanio (ao centro) durante reunião na qual informou sobre a criação dos cargos de Combate à Violência Doméstica

Ofíciosobreocupaçãodegabinetesrepercutenocolegiado
Um ofício relativo à ocupação 

dos gabinetes do procuradores de 
Justiça, encaminhado pela Subpro-
curadoria-Geral de Justiça, também 
repercutiu na reunião do CSMP re-
alizada no dia 16/05. O conselheiro 
Paulo Sérgio Puerta dos Santos re-
gistrou sua “indignação” com o do-
cumento: “Fiquei indignado com um 
ofício recebido da Subprocuradoria-
-Geral de Justiça me questionando 
a respeito da ocupação do [meu] ga-
binete. Se eu não estou ocupando 
o gabinete é porque a Administra-
ção [Superior] sabe que eu estou 
aqui no Conselho. Eu fiquei indig-
nado porque me deram um prazo 
de cinco dias para responder a esse 
ofício. Achei um absurdo um conse-
lheiro [do CSMP] receber um ofício 
do subprocurador-geral. E não estou 

agora, vai ficar mais difícil a remode-
lação da própria promotoria. Então, 

com autorização do Conselho, será 
encaminhado para o Órgão Especial 
tomar as providências e aí, num pe-
ríodo rapidíssimo, isso volta e o Con-
selho pode abrir, tranquilamente, os 
cargos todos da [nova] promotoria”.

‘PRIORIDADE NACIONAL’ - A 
questão da abertura dos cargos para 
a nova Promotoria de Justiça de Com-
bate à Violência Doméstica contra a 
Mulher tinha sido abordada anterior-
mente, na reunião do dia 09/05 do 
CSMP, pelo conselheiro Marcio Sér-
gio Christino, que é, também, o 1º vi-
ce-presidente da APMP. “Discutimos 
aqui em relação à em relação à aber-
tura dos cargos. Fizemos uma escala, 
foi deliberado que esses cargos esta-
riam fora do cronograma e que seria 
instalado tão logo se resolvesse uma 
pendência relativa à instalação de um 

cargo cuja base física ainda seria dis-
cutida pelo Tribunal [de Justiça]. A 
criação do Gevid foi dura, o proces-
so demorou um lapso de tempo mui-
to grande no Órgão Especial. O pro-
blema da violência doméstica é uma 
prioridade nacional e do Ministério 
da Justiça, um anseio da sociedade”, 
ponderou o conselheiro.

A Promotoria de Combate à 
Violência Doméstica contra a Mu-
lher, que substituirá o Gevid, foi cria-
da pela Lei Complementar 1.268, san-
cionada em julho de 2015 pelo gover-
nador Geraldo Alckmin (PSDB). Após 
a nomenclaturação de 20 novos car-
gos pelo Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores, ocorrida em abril 
de 2016, ficou prevista a divisão de 
atribuições e realização de concurso 
para provimento dos cargos.

falando isso pela minha pessoa, mas 
pelo cargo que estou ocupando aqui 
na Administração Superior do Minis-
tério Público. Não aceito compartilhar 
o gabinete, vou trabalhar nos dias em 
que entendo conveniente”.

O conselheiro ressaltou: “Apa-
rentemente, eu sinto aqui [no ofício] 
uma ameaça de despejo e sinto tam-
bém que estão querendo fazer um 
controle da minha frequência, o que 
eu também acho outro absurdo. Eu 
não aceito esse tipo de ingerência na 
minha atividade. Eu achei isso aqui [o 
ofício] uma advertência, um ‘puxão de 
orelha’ que estão me dando. Pra mim 
foi um desprestígio. Não aceito esse 
tipo de advertência, de chamada, por-
que eu não mereço isso”.

O PGJ Gianpaolo Smanio res-
pondeu: “Começo pedindo desculpas. 

Nada do que Vossa Excelência colo-
cou foi com intenção contida no ofí-
cio. Talvez os termos do ofício não 
tenham sido dos mais felizes. Nos-
sa intenção é apenas e tão somente 
verificar a intenção que os colegas 
têm de utilizar ou não gabinetes. 
Não se trata de controle, mas ape-
nas de ciência, porque nós estamos 
preparando a formatação dos gabi-
netes. Num número inicial, deverão 
vir para a 2ª instância 120 analistas, 
e aí precisamos saber como vamos 
avançar nessa formatação de gabi-
netes. O interesse é apenas de sa-
ber aquilo que os colegas querem 
ou não utilizar como estrutura, para 
a gente poder planejar a estrutura-
ção da 2ª instância, que vem ocor-
rendo. Então fica aqui a explicação 
e o pedido de desculpas”.
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MinistérioPúblicopromovedebatesobre
arealizaçãodeconcursopúblicos

Seminário promovido em parceria entre a Uniara e o MPSP foi realizado na cidade de Araraquara
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oO seminário “Concursos Públicos 
e Probidade na Administração 
Pública”, promovido em par-

ceria entre a Universidade de Arara-
quara (Uniara) e o Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP), foi re-
alizado no auditório principal da uni-
versidade em 19/05. O professor do 
curso de Direito da Uniara e promo-
tor de Justiça de Araraquara, Raul de 
Mello Franco Junior, e o diretor aca-
dêmico da APMP e promotor de Jus-
tiça de Leme, Rafael de Oliveira Cos-
ta, foram os palestrantes. 

O evento contou ainda com a 
presença do coordenador geral do 
Centro de Apoio Operacional das Pro-
motorias de Justiça Cíveis e de Tutela 
Coletiva (CAO Cível), José Roberto Ro-
chel de Oliveira, do promotor de Jus-
tiça de São Carlos, Sérgio Domingos 
de Oliveira, representando o diretor 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional/Escola Superior do Ministé-
rio Público (Ceaf/ESMP), dos promoto-
res de Justiça André Vitor de Freitas e 
Ernani de Menezes Vilhena Júnior, do 
CAO Cível, e de diversos promotores 
de Justiça da região.

Raul de Mello Franco Junior 
afirmou que os concursos são pro-
blemáticos, muitas vezes, porque 
exigem o cumprimento de uma sé-
rie de princípios constitucionais que 
nem sempre são observados, como 
a igualdade de acesso aos cargos, a 
observância rigorosa ao edital e os 
prazos de inscrição. Apontou, tam-
bém, que o Ministério Público tem 
atuado no sentido de “anular os con-
cursos fraudulentos e exigindo que se 
convoque aqueles que foram apro-
vados, em vez do uso de mecanis-
mos de preenchimento de cargos 

de maneira artificial, com a nomea-
ção de gente que não foi concursa-
da, ou nomeando comissionados”.

Rafael de Oliveira Costa, por 
sua vez, destacou as contribuições 
do Projeto de Lei 74/2010, que tra-
mita no Senado. De acordo com o 
promotor de Justiça de Leme, “tra-
ta-se de verdadeiro projeto de ‘Lei 
Geral dos Concursos’ e que preten-
de normatizar as diversas etapas do 
certame – o ato convocatório, a re-
alização das provas, a impugnação, 
dentre outros –, buscando tutelar o 
direito fundamental à objetividade”.

Evento, realizado no auditório principal da universidade, contou com presença de promotores e procuradores

APMPcompareceàinauguraçãodeFórumemHortolândia
O Tribunal de Jus-

tiça do Estado de São 
Paulo (TJSP), por meio 
de seu presidente, de-
sembargador Paulo Di-
mas de Bellis Mascaret-
ti, inaugurou o Fórum 
da Comarca de Hor-
tolândia no dia 22/05. 
A solenidade faz parte 
das comemorações do 
aniversário da cidade.

A APMP foi re-
presentada pelo coor-
denador de sua Asses-
soria Especial da Presi-

Pedro de Jesus Juliotti, coordenador da Assessoria Especial da Presidência da 
APMP, com os promotores de Justiça Luciana Belo Steluci e Rafael Augusto Pressuto

dência e membro do Ór-
gão Especial do Colégio 
de Procuradores, Pedro 
de Jesus Juliotti.

Compareceram 
também os promotores 
de Justiça de Hortolân-
dia Luciana Belo Steluci 
e Rafael Augusto Pres-
suto. Na ocasião, o pre-
sidente do TJSP e a di-
retora do Fórum local, 
Juliana Ibrahim Guirao 
Kapor, receberam o tí-
tulo de cidadãos horto-
landenses.
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APMPapoiaseminário‘15anosdeJustiça
Terapêutica’nasededaOABemSantana
Evento teve presenças do presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e do PGJ   Gianpaolo Smanio

Os operadores do programa Jus-
tiça Terapêutica – projeto de-
senvolvido pelo Ministério Pú-

blico, por meio da Promotoria de Justi-
ça de Santana – realizaram, em 09/05, 
o evento “15 anos de Justiça Terapêu-
tica: o Trabalho Continua”, em come-
moração ao aniversário de existência 
do programa na capital. O evento, re-
alizado na Sede da 125ª Subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil (Santa-
na) e teve lotação máxima (90 pessoas), 
foi promovido pelo Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcional/Escola 
Superior do Ministério Público de São 
Paulo (Ceaf/ESMP), com apoio da APMP.

Compuseram a mesa de abertu-
ra o presidente da APMP, José Oswaldo 
Molineiro, o procurador-geral de Justiça, 
Gianpaolo Poggio Smanio, o diretor do 
Ceaf/ESMP, Antonio Carlos da Ponte, o 
presidente da subseção da OAB de San-
tana, Claudio Moreira do Nascimento, a 
juíza de Direito da 2ª Vara de Santana, 
Cristina Alves Biagi Fabri, o procurador 
de Justiça e coordenador do Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça (CAO Cível), José Roberto Rochel 
de Oliveira, e o promotor de Justiça Hé-
lio Loma Garcia. Também comparece-
ram as promotoras de Justiça Valéria 
Garcia e Sandra Bertagne, o vice-presi-
dente da subseção de Santana da OAB, 
Peter Aparecido de Souza, servidores 
e representantes dos grupos de ajuda. 

O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, disse que este é 
um importante projeto para a socieda-
de e o país, com o objetivo de resgatar 
a dignidade das pessoas, possibilitan-
do um futuro melhor. Em suas conside-
rações, o procurador-geral de Justiça, 
Gianpaolo Poggio Smanio, destacou a 
importância do trabalho em conjunto 
com a Magistratura e a advocacia: “te-
mos um trabalho profícuo juntos, são 
parceiros importantes”. Já o diretor do 
Ceaf/ESMP, Antonio Carlos da Ponte, 
salientou que é uma honra participar 
de um projeto singular e exitoso: “não 

basta, por vezes, aplicar a medida sem 
que haja participação da sociedade”.

Após as considerações iniciais, 
formou-se uma nova mesa com o pro-
curador de Justiça Mário Sérgio Sobri-
nho, um dos precursores do progra-
ma Justiça Terapêutica no Ministério 
Público. Os presentes acompanharam 
a apresentação de vídeos produzidos 
especialmente para a comemoração. 
Para debater o tema, fazer balanço do 
que já foi feito e refletir sobre o futu-
ro, foram convidados os palestrantes: 
Luís Roberto Jordão Wakin, promotor 

de Justiça, que falou sobre o abuso 
de álcool e outras drogas e o papel da 
Justiça; Ariella Hasegawa Galvão dos 
Santos, médica psiquiatra do Ambula-
tório Médico de Especialidades (AME) 
– Vila Maria, que fez exposição sobre 
os cinco anos à frente do programa, 
atendendo casos judiciais de pesso-
as envolvidas em abuso de álcool e 
drogas; e Thayssa Moiana, psicóloga 
e coordenadora de equipe do Pro-
grama de Justiça Terapêutica da Co-
marca de Goiânia, que relatou todo o 
funcionamento do sistema em Goiás.

A partir da esquerda: José Roberto Rochel de Oliveira, José Oswaldo Molineiro, Antonio Carlos da Ponte, 
PGJ Gianpaolo Smanio, Claudio Moreira do Nascimento, Cristina Alves Giagi Fabri e Hélio Loma Garcia
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Os presentes acompanharam a apresentação de vídeos produzidos especialmente para a comemoração
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PresidentedaAPMPprestigiao4ºFórumNacionaldeMeioAmbiente
José Oswaldo Molineiro participou do evento realizado em Presidente Prudente, junto com o 10º Fórum de Direito Ambiental do Pontal do Paranapanema

A mesa de abertura do 4º Fórum 
Nacional de Meio Ambiente e 
do 10º Fórum de Direito Am-

biental do Pontal do Paranapanema, 
em 18/05, teve como um de seus com-
ponentes o presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro. Os eventos, que 
desde o início, há dez anos, contam 
com o apoio e o patrocínio da enti-
dade de classe paulista, tiveram en-
tre seus palestrantes quatro promo-
tores de Justiça: Edward Ferreira Fi-
lho, Fernando Reverendo Vidal Aka-
oui, Gabriel Lino de Paula Pires e José 
Eduardo Ismael Lutti.

Os promotores André Luís Fe-
lício e Marcos Akira Mizusaki (presi-
dente da Comissão Organizadora dos 
eventos) também participaram da 
mesa de abertura, junto com o pre-
sidente da APMP, o prefeito de Presi-
dente Prudente e promotor de Justi-
ça licenciado, Nelson Roberto Buga-
lho (PTB), o major Guarisi, da Polícia 
Militar Ambiental, o superintendente 
da Companhia de Saneamento Bási-

Componentes da mesa de abertura do evento realizado no Centro Cultural Matarazzo, que teve palestras com quatro promotores e diversos especialistas em meio ambiente

co de São Paulo (Sa-
besp), Antero Morei-
ra França Junior, o se-
cretário-geral da Or-
dem dos Advogados 
do Brasil – Seção São 
Paulo (OAB-SP), Caio 
Augusto Silva Santos, 
o tesoureiro da OAB-
-SP, Ricardo Toledo, 
o presidente da OAB 
de Presidente Pru-
dente, Rodrigo Lemos 
Arteiro, o jornalista 
Clayton Santos, repre-
sentante do deputa-
do estadual Ed Tho-
mas (PSB), e o asses-
sor Edson dos Reis, 
representante do de-
putado estadual Iza-
que Silva (PSDB).

“Ouvi o Hino 
Nacional, há pouco, como uma ora-
ção ao Brasil, neste momento tão difí-
cil”, discursou José Oswaldo Molinei-

ReuniãonaPrefeituratratasobredesdobramentospolíticos
Em 19/05, o presidente 

da APMP foi recebido na Pre-
feitura de Presidente Pruden-
te (SP) pelo prefeito Nelson 
Roberto Bugalho (PTB), que 
é promotor de Justiça licen-
ciado. Na ocasião, o prefeito 
recebeu também o Frei Philip 
Machado, um dos palestran-
tes do 4º Fórum Nacional de 
Meio Ambiente e do 10º Fórum 
de Direito Ambiental do Pontal 
do Paranapanema (e que compôs 
a mesa de abertura dos eventos 
junto com o presidente da APMP), 
o professor Francisco Eduardo Pe-
reira Filho e o engenheiro Milton 

ro, referindo-se aos acontecimentos 
que agitaram a política e o país no dia 
anterior (17/08), com a divulgação de 

Norio Sogabe, que é o gerente do 
setor de Projetos Especiais da Com-
panhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cesteb). Bugalho e Molineiro 
trataram sobre os desdobramentos 
políticos e a luta institucional do Mi-
nistério Público em Brasília.

EVENTODODETRAN – 
Após a visita à Prefeitura, o 
presidente da APMP partici-
pou, no Centro Cultural Mata-
razzo, da mesa de abertura do 
evento “Novo Detran-SP – De-
partamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo”, junto com 
o deputado federal Fausto Pi-
nato (PP/SP), o deputado esta-

dual Ed Thomas (PSB), o coordena-
dor regional do PSDB, Mauro Bra-
gato, o superintendente regional 
do Detran-SP, Antônio Rolney da 
Silveira, e o diretor presidente do 
Detran em Presidente Prudente, 
Maxwell Borges de Moura Vieira.
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Prefeito e presidente da APMP com participantes da reunião
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PresidentedaAPMPprestigiao4ºFórumNacionaldeMeioAmbiente
José Oswaldo Molineiro participou do evento realizado em Presidente Prudente, junto com o 10º Fórum de Direito Ambiental do Pontal do Paranapanema

Componentes da mesa de abertura do evento realizado no Centro Cultural Matarazzo, que teve palestras com quatro promotores e diversos especialistas em meio ambiente

José Oswaldo Molineiro visita promotores na nova sede do MP
O presidente da 

APMP, José Oswaldo Moli-
neiro, visitou no dia 18/05 
os promotores de Justiça 
de Presidente Prudente 
(SP). Antes de participar, 
na mesma data, da aber-
tura do 4º Fórum Nacional 
de Meio Ambiente e do 10º 
Fórum de Direito Ambien-
tal do Pontal do Paranapa-
nema, o dirigente da enti-
dade de classe conheceu também 
as dependências da nova sede local 
do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP), inaugurada três 
dias antes, num prédio de cinco an-

novos áudios pelo jornal O Globo, en-
volvendo o presidente da República, 
Michel Temer (PMDB), e o senador 

Aécio Neves (PSDB). 
“Mas o debate aqui, 
tão importante, é so-
bre o meio ambien-
te. A APMP sempre 
apoiou e continuará 
apoiando este evento, 
com temas e exposi-
ções tão pertinentes 
e painéis com espe-
cialistas tão capaci-
tados”, acrescentou.

Por sua vez, o 
prefeito Nelson Bu-
galho elogiou: “Que-
ro fazer um agrade-
cimento especial ao 
José Oswaldo Moli-
neiro, porque, sem 
a APMP, sequer terí-
amos realizado o 1º 
Fórum de Meio Am-
biente. A Associação 

Paulista do Ministério Público sempre 
foi a idealizadora desse evento desde 
o início, dez anos atrás”.

Ainda durante a abertura do 
Fórum Nacional de Meio Ambiente, 
o promotor de Justiça Marcos Akira 
Mizusaki complementou: “Presiden-
te da Associação, José Oswaldo Moli-
neiro, obrigado por vir de tão longe, 
da capital, para prestigiar os nossos 
dois eventos”.

PALESTRA – Após a solenida-
de, a primeira palestra dos eventos 
foi “Devastação do Meio Ambiente: 
1ª etapa do colapso das nações fra-
cassadas”, proferida por Luiz Flávio 
Gomes, que é ex-promotor de Jus-
tiça em São Paulo. “Saudações ao 
José Oswaldo Molineiro, presiden-
te da APMP, que tão bem represen-
ta os promotores e procuradores de 
Justiça paulistas. Na sua pessoa, faço 
saudações a todos eles, defensores 
da legalidade”, afirmou o palestran-
te. Cinco dias depois, em 23/05, a di-
retoria da APMP compareceu, na ca-
pital, ao lançamento do livro “O jogo 
sujo da corrupção”, de autoria de Luiz  
Flávio Gomes (leia na próxima página).

dares localizado na região central, que 
já abrigou um hospital e que foi total-
mente reformado.

José Oswaldo Molineiro foi rece-
bido, na ocasião, pelos promotores de 

Justiça André Luís Felício, 
Cláudio dos Santos Macha-
do, Elaine de Assis Silva e 
Lins, Filipe Teixeira Antu-
nes, Gabriel Lino de Paula 
Pires, Gilson Antunes Mar-
tins, Gilson Sidney Amân-
cio de Souza, Gustavo Sil-
va Tamaoki, Jurandir José 
dos Santos, Lincoln Gakya, 
Luiz Antônio Miguel Fer-
reira, Márcio Kuhne Pra-

do Junior, Marcos Akira Mizusaki e 
Sílvio Martins Barbatto. Durante a 
visita, o presidente da APMP deta-
lhou para os cologas as ações da 
diretoria para o biênio 2017-2018.

O presidente da entidade de classe com os colegas em Presidente Prudente
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LuizFlávioGomes,palestrantedoGrupode
Estudos em Jundiaí, lança livro na capital

Presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e 2º vice, Gabriel Bittencourt Perez, prestigiaram evento

Foi lançado em 23/05, na Livraria 
Cultura do Conjunto Nacional, em 
São Paulo, o livro “O jogo sujo da 

corrupção” (Editora Alto Astral), de 
autoria do jurista Luiz Flávio Gomes, 
presidente do Instituto Avante Brasil 
(IAB). Seis dias depois, em 29/05, no 
salão do Tribunal do Júri do Fórum de 
Jundiaí, ele proferiu a palestra “Lava 
Jato: ética, cidadania e novas lideran-
ças” durante reunião do Grupo de Es-
tudos “Jorge Luiz de Almeida”. O pre-
sidente da APMP, José Oswaldo Moli-
neiro, e o 2º vice-presidente, Gabriel 
Bittencourt Perez, estiveram presen-
tes no lançamento do livro na capital.
Recentemente, Luiz Flávio Gomes foi 
também o palestrante da abertura do 
4º Fórum Nacional de Meio Ambiente 
/ 10º Fórum de Direito Ambiental do 
Pontal do Paranapanema, em Presi-
dente Prudente (SP), que contou com a 
presença do presidente da APMP (leia 
nas páginas 16 e 17). Doutor em Direi-
to Penal pela Faculdade de Direito da 
Universidade Complutense de Madri e 
mestre em Direito Penal pela Faculda-

O autor do livro, Luiz Flávio Gomes, e o presidente da APMP durante o evento realizado no Conjunto Nacional

ATENÇÃOEXTRAJUDICIAL-Em visita à nova sede do 
Ministério Público em Presidente Prudente (SP), em 
18/05, o presidente da APMP, José Oswaldo Molinei-
ro, recebeu de presente do promotor de Justiça Ga-
briel Lino de Paula Pires um livro de sua autoria, “Mi-
nistério Público e controle da Administração Pública 
– Enfoque sobre a atenção extrajudicial do Parquet”. 
O promotor foi um dos palestrantes do 4º Fórum Na-
cional de Meio Ambiente (leia nas páginas 16 e 17).

CONCURSOLITERÁRIO–No dia 19/05, o presidente 
da APMP, José Oswaldo Molineiro, esteve no Centro 
Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente (SP), co-
nhecendo as dependências ocupadas pela adminis-
tração municipal. Em visita ao gabinete do secretário 
municipal de Cultura, José Sousa Fábio Nougueira, o 
dirigente da entidade de classe paulista foi presen-
teado com um exemplar do livro “X Clipp – Concur-
so Literário de Presidente Prudente Ruth Campos”.

de de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP), o autor do livro “O jogo 
sujo da corrupção” foi promotor de 
Justiça em São Paulo, juiz de Direito e 
advogado. Publicou mais de 50 livros.

O LIVRO – Em sua obra lança-
da na Livraria Cultura, Luiz Flávio Go-
mes expõe a necessidade de um Es-

tado republicano, em que a lei deve 
valer para todos. “Trata-se do impos-
tergável império da lei. Muito distante 
do ‘jeitinho brasileiro’. Dentro da lei e 
do Estado de Direito, a Lava Jato pode 
revolucionar a nossa história, gerando 
profundas mudanças nos nossos cos-
tumes e tradições”, diz o autor. 
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A noite de 08/05 foi marcada 
pela solenidade de posse do 
ouvidor do Ministério Públi-

co do Estado de São Paulo (MPSP), 
para seu segundo mandato conse-
cutivo, Roberto Fleury de Souza Ber-
tagni, e de 33 procuradores de Justi-
ça. A cerimônia, realizada no Auditó-
rio Queiroz Filho, no edifício-sede da 
Instituição, no Centro de São Paulo, 
reuniu mais de 300 pessoas, entre au-
toridades, familiares e servidores da 
instituição. A comemoração prosse-
guiu, após o ato solene, com coque-
tel oferecido pela APMP, no Espaço 
Washington Barra de sua Sede Social, 
localizada no Largo São Francisco.

Durante o evento, o presiden-
te da APMP, José Oswaldo Molinei-
ro, parabenizou os recém-empossa-
dos: “Quero trazer, em nome da As-
sociação, votos de uma feliz gestão 
ao Dr. Fleury Bertagni, que desem-
penha uma função muito importan-
te de aproximar o Ministério Público 
da população, especialmente num 
momento difícil de ataque às nossas 
instituições. Parabéns a todos os co-
legas novos procuradores, a quem 
trago também, de coração, o abraço 
da Associação, que é de todos vocês”.

O procurador-geral de Justiça, 

Gianpaolo Poggio Smanio, ressaltou 
em seu discurso a importância do tra-
balho desenvolvido pelos membros do 
Ministério Público para a sociedade 
civil e para o país. “Como disse muito 
bem o Dr. Molineiro, é importantíssi-
ma a função do ouvidor do Ministério 
Público neste momento, e o seu con-
tato direto com a população”, disse.

Os 33 procuradores que to-
maram posse foram: Augusto Rossi-
ni, Carlos Roberto Marangoni Talari-
co, Eliana Maria Maluf Sanseverino, 
Eliana Passarelli, Fernando Arruda, 
Francisco José de Camargo Barros Jú-
nior, Gilberto Nonaka, Isabella Ripoli 
Martins, João Diogo Urias dos Santos, 
Joiese Filomena Teto Buffulin Salles, 
José Carlos de Freitas, José Carlos Me-
loni Sícoli, José Eduardo Ismael Lutti, 
José Ricardo Vieira de Freitas, José Ro-
berto Rochel de Oliveira, Luiz Anto-
nio de Oliveira Nusdeo, Luiz Antonio 
de Souza, Luiz Gustavo Jóia de Melo, 
Marcelo Rovere, Márcio José Assis 
Cezar, Maria da Glória Villaça Borin 
Gavião de Almeida, Mário Augusto 
Vicente Malaquias, Maurício Ribeiro 
Lopes, Renato Eugenio de Freitas Pe-
res, Rita di Tomasso Martins, Rodolfo 
Rodrigues Filho, Saad Mazloum, Sueli 
Pereira, Tulio Tadeu Tavares, Waléria 

Garcelan Loma Garcia, Wallace Paiva 
Martins Junior, Walter Tebet Filho e 
Wanderleya Lenci.

A mesa foi composta, além do 
presidente da APMP, pelas seguintes 
autoridades: procurador-geral de Jus-
tiça, Gianpaolo Poggio Smanio; secre-
tário do Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores, Walter Paulo Sabella; 
ouvidor, Roberto Fleury de Souza Ber-
tagni; corregedor-geral, Paulo Afon-
so Garrido de Paula; desembargador 
Luiz Antonio de Godoy; secretário ad-
junto da Segurança Pública do Esta-
do de São Paulo, Sérgio Turra Sobri-
nho; presidente do Tribunal de Justi-
ça Militar (TJM), Sylvio Hiroshi Oya-
ma; secretário do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP), Tiago 
Cintra Zarif; ouvidor do governo do 
Estado de São Paulo, Gustavo Unga-
ro; diretor do Centro de Apoio Fun-
cional/ Escola Superior do Ministério 
Público (Ceaf/ESMP), Antonio Carlos 
da Ponte; procurador de Justiça de-
cano, Fernando José Marques; de-
fensor público Florisvaldo Antonio; 
diretor da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP), 
Carlos Alberto Maluf Sanseverino; e 
representante da Procuradoria-Geral 
do Estado, Mirian Kioko.

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, discursa durante o evento realizado no Auditório Queiroz Filho do edifício-sede do Ministério Público, na capital
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Cerimônia reuniu mais de 300 pessoas; em seguida, APMP ofereceu coquetel  em sua Sede Social
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