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Sede Praiana é reinaugurada
Revitalização do espaço de lazer é mais um passo do plano de reestruturação administrativa

A APMP reinaugurou sua Sede 
Praiana, na Juréia, em São Se-
bastião (SP), com revitalização 

total de várias áreas: recepção, brin-
quedoteca, refeitório, churrasqueira, 

sala de TV, quartos e playground. Tam-
bém foi trocado o mobiliário e reade-
quada a disposição física dos ambien-
tes, com melhoria dos atendimentos 
e serviços oferecidos. A revitalização 

da Sede Praiana é mais um passo do 
plano de reestruturação administra-
tiva adotado pela atual diretoria da 
APMP, com a finalidade de garantir 
longevidade sustentável. Página 16
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APMP EM AÇÃO

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CARTAS & OPINIÕES

“Vejo que a APMP tem desen-
volvido um trabalho impecável com 
relação à divulgação dos trabalhos 
dos associados, com relação exata-
mente a essa comunicação entre os 
colegas. Como são inúmeros promo-
tores, muitos em cidades distantes, 
eu acredito que precisa existir esse 
núcleo que  realmente consegue agre-
gar todos os trabalhos, entrevistas e 
divulgações. Eu vejo isso de forma 
muito construtiva e acho que o pa-
pel da APMP é fundamental nesta di-
vulgação, exatamente do que se pas-
sa nos locais, nas promotorias, even-
tuais sugestões para aprimoramento 
dos trabalhos. Eu vejo isso como uma 
interligação com a classe, porque se-
não nós ficamos trabalhando de for-
ma isolada. Da forma como a APMP 
comunica, há uma repercussão esta-
dual do que se faz. Enriquece o tra-
balho de cada promotor e agrega ao 
trabalho deles. E é só a partir dessa 
divulgação que a APMP tem feito. Eu 

vejo que as publicações da APMP são 
todas nesse sentido e vejo de forma 
muito positiva. Realmente, tem sido 
feito com muito critério todo esse 
trabalho de divulgação pela APMP. 
A partir do momento que temos um 
órgão que é agregador e que divulga 
esses trabalhos, isso vem em benefí-
cio de todos os colegas e do Ministé-
rio Público como instituição. A Asso-
ciação está disposta a fazer esse tipo 
de trabalho. Nós vemos de todos vo-
cês, de todos aqueles que hoje estão 
na APMP, uma disposição muito gran-
de, na luta mesmo pelo interesse dos 
associados, pela construção do Minis-
tério Público. Eu vejo de uma forma 
extremamente positiva, hoje, o que 
vem sendo feito pela APMP no inte-
resse dos associados, na divulgação 
dos trabalhos dos associados. Isso 
só tem a agregar ao Ministério Pú-
blico como instituição e a cada cole-
ga, pessoalmente.".” – Florenci Cas-
sab Milani, promotora de Justiça

A UNIÃO É O QUE NOS TORNA MAIS FORTES

No ano pas-
sado, travamos ár-
duas batalhas em 
defesa dos nossos 
direitos e das nos-

sas prerrogativas e em prol da socie-
dade brasileira. Enfrentamos momen-
tos difíceis e preocupantes, mas nun-
ca esmorecemos. Porque nossa união 
é o que nos torna mais fortes.

Por isso, é com esse espírito de 
união, de força, de trabalho e de fé que 
vislumbramos um 2018 de novas bata-
lhas – mas, também, de muitas vitórias. 

Nós, da APMP, diretores, funcioná-
rios e colaboradores, desejamos a 
todos vocês, associados e associa-
das, da ativa e aposentados, um 2018 
repleto de paz, saúde e felicidade.

E de luta! Unidos, superare-
mos tudo e alcançaremos nossas 
conquistas. Por um Brasil melhor, 
onde todas as garantias sejam res-
peitadas!

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

COLEGAS DO CONCURSO 
90  PRESTAM  HOMENAGEM

Os colegas do 90º Concurso 
de ingresso ao Ministério Público de 
São Paulo (MPSP) prestaram home-
nagem, em Carta Aberta, ao promo-
tor de Justiça Renato Mendes de Oli-
veira, falecido no dia 14/12/2017 em 
acidente na rodovia Antonio Schin-
cariol, em Tietê (SP). Trecho da Carta 
dizia: “Tivemos o privilégio de estar 
ao seu lado nas mais diversas Pro-
motorias do Estado e pudemos tes-
temunhar sua dedicação e compro-
metimento com o trabalho”.

FRENTAS CONVOCA PARA 
ATO PÚBLICO EM BRASÍLIA

As entidades que compõem 
a Frente Associativa da Magistratu-
ra e do Ministério Público (Frentas) 
irão realizar no próximo dia 01/02, 
em Brasília, ato de protesto contra 
a Reforma da Previdência e a favor 
da independência de magistrados e 
membros do MP. O ato será realiza-
do às 14 horas, no auditório Nereu 
Ramos da Câmara dos Deputados. A 
APMP está em mobilização perma-
nente contra a Reforma da Previdên-
cia [leia notícia nas páginas 4 e 5].

ENCONTRO DOS ALUNOS 
DOS CURSOS DE IDIOMAS

Os associados que frequen-
tam os cursos de idiomas da APMP 
fizeram um jantar de confraterni-
zação no dia 29/11/2017. Professo-
res, promotores e procuradores de 
Justiça reuniram-se na Pizzaria Spe-
ranza, em São Paulo. A diretoria da 
APMP foi representada por um dos 
alunos dos cursos, Felipe Locke Ca-
valcanti, coordenador de Assuntos 
Institucionais e Parlamentares da 
entidade de classe e recém-eleito 
para o Órgão Especial.
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A Associação Paulista do Ministé-
rio Público (APMP), entidade que 
representa mais de 3 mil Promo-

tores e Procuradores de Justiça da ativa 
e aposentados do Estado de São Pau-
lo, vem a público manifestar seu apoio 
aos Promotores de Justiça e Juízes de 
Direito que atuam nas audiências de 
custódia da Capital, em razão de dados 
equivocados lançados no site “Direto da 
Fonte”, do Jornal o Estado de São Paulo 
(10/1), e replicados em outros meios de 
comunicação.

De forma equivocada, o referi-
do site noticiou que em mais de 90% 
dos casos são mantidas as prisões nas 
audiências de custódia. Porém, confor-
me informações do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, o “levantamen-
to dos três primeiros dias de audiências 
de custódia após o recesso forense (8, 9 
e 10/1) aponta que o percentual de pri-
sões foi de 66%”.

Percebe-se, desse modo, que a 
notícia propalada pelo mencionado site, 
e replicada em outros meios de comuni-
cação, fundamenta-se em dados inverí-
dicos, propiciando aos leitores uma im-
pressão equivocada quanto à realidade.

Ressalta-se que os Promotores de 
Justiça e os Juízes de Direito que atuam 
nas audiências de custódia agem den-
tro dos parâmetros legais, conforme o 
artigo 127, § 1º, da Constituição Fede-
ral e outros dispositivos normativos, 
apreciando a prisão de pessoas apre-
sentadas durante o expediente foren-
se. E, havendo discordância quanto à 
decisão, é facultado aos interessados o 
manejo dos diversos instrumentos pro-
cessuais correlatos, como os recursos e 
o habeas corpus.

Lembramos, porém, que não 
foi à toa que o Brasil se transformou 
no País mais violento do mundo, com 
mais de 62 mil homicídios/ano, mer-

cê de uma legislação penal timora-
ta, em que se confunde com autori-
tarismo a necessária repressão pe-
nal proporcional à ofensa causada ao 
meio social – princípio ínsito a qual-
quer democracia. Foi por esta ideo-
logia de enfraquecimento da punição 
que um homicida poderá se ver livre 
do regime fechado após um ano de 
cumprimento da pena, um assaltan-
te que colocou a arma na cabeça de 
uma criança irá para o regime “semia-
berto” – que, em verdade, tem hoje 
toda a formatação de regime aberto 
– em parcos 10 meses, e é o Pais que, 
por efeito pragmático, transformou 
o tráfico de drogas em crime de no-
nada, com direito a regime aberto e 
prestação de serviços à comunidade.

Observamos um fenômeno histó-
rico esperado: leis penais cada vez mais 
brandas e uma sociedade cada vez mais 
violenta, graças a uma ideologia prag-
mática que norteia as reais intenções da 
“intervenção mínima”, cujo efeito, antes 
da pretendida e abstrata defesa do cri-
minoso em lhe favorecer previamente 
por leis brandas, acaba por favorecer a 

atuação da própria criminalidade, que 
não se intimida com leis fracas e inap-
tas para a prevenção geral da delinqu-
ência, seja a atomizada, seja a organiza-
da, seja a de empolados e brancos co-
larinhos, seja a que empunha reluzen-
tes pistolas e fuzis de emprego militar.

Vale lembrar que Promotores e 
Juízes, legalistas que são, têm esses tími-
dos instrumentais para a defesa social, 
inclusive nas audiências de custódia, e 
o fazem Brasil afora com senso de Jus-
tiça e obedecendo aos cânones da le-
galidade, da defesa da pessoa e dos di-
reitos humanos, inclusive daqueles que 
foram vítimas de ignóbeis atrocidades.

Manifestamos, por fim, nosso fir-
me empenho junto aos meios de comu-
nicação e à mídia em geral para que as 
informações envolvendo o sistema em 
Justiça sejam divulgadas com fundamen-
to em dados verídicos, evitando a distor-
ção da opinião pública e possibilitando 
o aperfeiçoamento de todos os órgãos 
que compõem o sistema de Justiça.

Diretoria da Associação Paulista 
do Ministério Público

APMP divulga nota de apoio a promotores e 
juízes que atuam nas Audiências de Custódia
Manifestação se deu em razão à matéria publicada online pelo jornal O Estado de São Paulo, em 10/01

Preso sendo apresentado em Audiência de Custódia no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães (Barra Funda)
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Também 
registra que 
“em razão de 
seu caráter hu-
manitário, o in-
dulto não pos-
sui a mínima 
relação com 
as penas pe-
cuniárias, bem 
como também 
não se coaduna 
com as penas 
restritivas de 
direito ou ou-
tros substitutivos da prisão. Ora, se 
o instituto em voga existe para evi-
tar prisões injustas, não faz o menor 
sentido perdoar multas ou outras 
penas restritivas de direitos, assim 
como também não pode beneficiar 
quem esteja em regime aberto ou 
gozando livramento condicional”.

E conclui: “O indulto, confor-
me preceitua pacificamente toda a 

APMP divulga Nota Técnica contra indulto 
editado pelo presidente Michel Temer

Entidade de classe repudia conteúdo da medida; presidente do STF suspende parte do indulto editado

A APMP divulgou Nota Técnica 
contra o Decreto 9.246, edita-
do em 21/12/2017 pelo pre-

sidente da República, Michel Temer 
(PMDB), concedendo “indulto natali-
no e comutação de penas e dá outras 
providências”. No dia 28/12, a presi-
dente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministra Cármen Lúcia, suspen-
deu parte do indulto de Natal (per-
dão da pena), considerando incons-
titucionais vários pontos da medida.

O documento divulgado pela 
APMP, que foi elaborado pelo 1º 
tesoureiro, Renato Kim Barbosa, 
e pelo diretor acadêmico, Rafa-
el de Oliveira Costa, ressalta que 
os “objetivos da pena, alcançáveis 
por meio da função judicial, caso 
elididos pelo indulto, descreden-
ciam o Poder Judiciário, violando 
os princípios constitucionais da se-
paração e harmonia entre os pode-
res e da ausência de competência 
para legislar sobre matéria penal”.

Presidente do STF, considerou inconstitucional vários pontos da medida de indulto

doutrina, existe para corrigir even-
tuais injustiças. A contrario sensu, 
pode-se concluir que tal instituto 
não se destina a deformar a Justi-
ça nem a fomentar a impunidade. 
Por conseguinte, a APMP repudia o 
conteúdo do Decreto 9.246, de 21 
de dezembro de 2017, aguardando 
que seja declarado inconstitucio-
nal pelo Supremo Tribunal Federal”.

PRÊMIO LITERATURA 2017 - A procuradora de 
Justiça aposentada Beatriz Helena Ramos Ama-
ral, um das diretoras do Departamento de Cultu-
ral da APMP, recebeu o Prêmio Literatura 2017, 
por seu livro “Os Fios do Anagrama”, no dia 01/12, 
em cerimônia  realizada no Rio de Janeiro, que ce-
lebrou coletâneas de diversos autores brasileiros 
e portugueses. A obra reúne 24 narrativas cur-
tas de ficção, de viés crítico, lírico, metalinguísti-
co, com tons humorísticos e linguagem poética, 
prefaciado pela professora Maria Cecília de Sal-
les Freire César. A capa do livro é uma obra da 
artista plástica Maisa Richter, intitulada Pisces.

MEDALHA PADRE ANCHIETA - A Câmara Munici-
pal de São Paulo concedeu ao procurador de Jus-
tiça aposentado Édis Milaré, em 04/12, por indica-
ção do vereador Mario Covas Neto (PSDB), a Me-
dalha Padre Anchieta, em conjunto com o Diplo-
ma de Gratidão da Cidade de São Paulo. Trata-se 
da maior honraria da Casa Legislativa, e foi con-
cedida por seu destacado trabalho em defesa do 
Meio Ambiente. Associado à APMP, Édis Milaré é 
autor de diversas obras sobre o tema. Ingressou no 
Ministério Público de São Paulo (MPSP) em 1970 e 
foi o fundador e primeiro coordenador das promo-
torias de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
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Diretoria da APMP mobiliza-se no  Congresso 
Nacional antes do recesso parlamentar

Presidente Molineiro, Paulo Penteado e Renato Kim Barbosa reuniram-se com diversos deputados

Na última semana de trabalhos no 
Congresso Nacional em 2017, an-
tes do recesso parlamentar que 

se estenderá até o próximo mês de feve-
reiro, a diretoria da APMP, representada 
por seu presidente, José Oswaldo Moli-
neiro, pelo 1º secretário, Paulo Pentea-
do Teixeira Junior, e pelo 1º tesoureiro, 
Renato Kim Barbosa, mobilizou-se em 
Brasília (DF) para acompanhar e evitar 
possíveis apreciações e aprovações de 
projetos nocivos aos membros do Minis-
tério Público, à Instituição e à sociedade 
brasileira. O resultado de todo o trabalho 
associativo realizado junto aos parlamen-
tares durante o ano passado não foi em 
vão: apesar da possibilidade de serem 
pautadas por meses a fio, nenhuma das 
matérias de relevância para o Ministério 
Público foi apreciada em plenário ou nas 
comissões, o que vem conferindo mais 
tempo e oportunidade para o debate 
e esclarecimento dos parlamentares.

No dia 19/12, os dirigentes da 
APMP acompanharam a última audi-
ência pública do ano realizada pela Co-
missão Especial criada para dar parecer 
sobre o Projeto de Lei (PL) 6726/2016, 
que versa sobre o Extrateto. Foram ou-
vidos nessa data, o presidente do Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), Claudio Pacheco Lamac-
chia, e o ministro do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão, Dyego Hen-
rique de Oliveira. Estavam presentes 
também, na audiência, o 1º secretário 
e o 1º tesoureiro da entidade de classe 
paulista, Paulo Penteado e Renato Kim 
Barbosa, o (então) 1º vice-presidente (e 
novo presidente) da Associação Nacio-
nal dos Membros do Ministério Públi-
co (Conamp), Victor Hugo Palmeiro de 
Azevedo Neto, o diretor de Prerrogati-
vas e Assuntos Jurídicos da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), Luiz Antonio Colus-
si, o ex-procurador-geral de Justiça do 
Rio de Janeiro, Marfan Martins Vieira, 
o presidente da Associação do Ministé-
rio Público de Pernambuco (Amppe), Ro-
berto Brayner Sampaio, e o procurador 
de Justiça de Rondônia Ildemar Kussler. 
Antes, em 05/12, o presidente da APMP 
já havia acompanhado, em Brasília, a 
reunião anterior da referida comissão 
[leia notícia na página 7 desta edição].

Ainda em 19/12, o presidente 
Molineiro esteve reunido com o rela-
tor do projeto do Extrateto, o deputado 
Rubens Bueno (PPS/PR), que até o mo-
mento não proferiu o seu voto sobre a 
matéria. Também participaram da reu-

nião o Renato Kim Barbosa, Victor Hugo 
de Azevedo, Roberto Brayner, Fábio Bas-
tos Stica, membro do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), e Nedens 
Ulisses Freire Viana, secretário de Rela-
ções Institucionais do CNMP. Simulta-
neamente, outro grupo, composto por 
Paulo Penteado, pela (então) presiden-
te da Conamp, Norma Angélica Reis Car-
doso Cavalcanti, e pelo ex-PGJ do Rio de 
Janeiro, Marfan Martins Vieira, encon-
trou-se com o deputado Fábio Ramalho 
(PMDB/MG), vice-presidente da Câmara 
dos Deputados, para tratar de diversos 
assuntos de interesse da instituição – en-
tre eles a Reforma da Previdência [leia 
notícia nas páginas 4 e 5 desta edição].

Com a mesma finalidade, tam-
bém no período de 19 a 20/12, os diri-
gentes da APMP reuniram-se com diver-
sos parlamentares e líderes de bancada, 
de diferentes partidos e Estados. Entre 
eles, Antonio Goulart (PSD/SP), Claudio 
Cajado (DEM/BA), Celso Russomano 
(PRB/SP), Eduardo Bolsonaro (PSC/SP), 
Félix Mendonça (PDT/BA), João Campos 
(PRB/GO), José Carlos Aleluia (DEM/BA), 
Lincoln Portela (PRB/MG), Major Olím-
pio (SD/SP), Paulo Freire (PR/SP), Subte-
nente Gonzaga (PDT/MG), Tadeu Alencar 
(PSB/PE) e Wellington Prado (PROS/MG).

Na audiência da Comissão do Extrateto, em Brasília, aparecem (a partir da esquerda): Renato Kim Barbosa, José Oswaldo Molineiro, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo 
Neto, Norma Cavalcanti, deputado federal Tadeu Alencar (PSB/PE), Ildemar Kussler, Roberto Brayner, Marfan Martins Vieira, Luiz Antonio Colussi e Paulo Penteado
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APMP volta esforços para a não aprovação da Reforma da Previdência
Presidente Molineiro, diretores Paulo Penteado e Pedro Elias e procuradora Eliana Passarelli reuniram-se com parlamentares e líderes de diversos partidos

Em momento decisivo em Brasília 
(DF), quando todos os holofotes 
estavam voltados para a possível 

apreciação da Reforma da Previdên-
cia no plenário da Câmara dos Depu-
tados, a diretoria da APMP, represen-
tada por seu presidente, José Oswal-
do Molineiro, pelo 1º secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, e pelo con-
selheiro fiscal, Pedro Eduardo de Ca-
margo Elias, esteve na capital federal 
atuando contra a aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 
287. Também acompanhou a comitiva 
da APMP, a convite da diretoria, a pro-
curadora de Justiça Eliana Passarelli.

Foram dois dias de reuniões com 
parlamentares e líderes de diversos 
partidos, buscando trazer elucidação 
sobre os reflexos negativos desta pro-
posta, não apenas para a classe e a Ins-
tituição, mas para todo a sociedade 
civil brasileira. A ideia era tirar a pro-
posta da pauta de plenário, já que o 
próprio presidente da Casa, o deputa-
do Rodrigo Maia (PMDB/RJ), declarou 

publicamente que apenas 
pautaria a matéria caso ti-
vesse os 308 votos neces-
sários para sua aprovação. 
E esses votos teriam que 
ser angariados antes do re-
cesso da Câmara dos Depu-
tados, o que não ocorreu.

Nesta corrida contra 
o tempo, entre os dias 12 
e 13/12, os representan-
tes da APMP reuniram-se 
com parlamentares e líde-
res de diversos partidos, 
entre eles, Ademir Camilo 
(Pode/MG), Antonio Gou-
lart (PSD/SP), Arnaldo Jor-
dy (PPS/PA), Bruna Furlan 
(PSDB/SP), Bruno Araújo 
(PSDB/PE), Capitão Augus-
to (PR/SP), Edson Moreira 
(PR/MG), Eduardo Bolso-
naro (PSC/SP), Herculano 
Passos (PSD/SP), Hidekazu Takayama 
(PSC/PR), João Paulo Pappa (PSDB/SP), 
Orlando Silva (PCdoB), Roberto Alves 

Paulo Penteado, Pedro de Camargo Elias, Eliana Passarelli, José Oswaldo Molineiro, deputado federal Rogério Rosso e Elísio Teixeira Neto, secretário-geral da Conamp

(PRB/SP), Sérgio Reis (PRB/SP), Subte-
nente Gonzaga (PDT/MG) e e o vice-
-líder do governo federal na Câmara 

Comitiva da APMP com os deputados federais Capitão Augusto e Edson Moreira Senador Hélio José (4º a partir da esquerda) e membros da APMP e da Conamp

População decide voto do partido Pode sobre a Previdência
A bancada do partido Pode-

mos (Pode) em Brasília, composta 
por 16 deputados federais, decidirá 
como votarão os seus 16 deputados 
federais na Reforma da Previdência 
a partir do resultado de um a enque-
te que o partido disponibilizou por 
meio de aplicativo, que deve ser bai-
xado no Google Play ou Apple Store, 

para qualquer tipo de aparelho celular. 
Com esta ação, o partido começa a pôr 
em prática o que chama de “democra-
cia direta”, uma das principais propos-
tas da reformulação do antigo Partido 
Trabalhista Nacional (PTN).

Os 16 deputados só fecharão 
questão após saberem, por meio des-
ta votação eletrônica, qual a opinião da 

população brasileira sobre o tema. 
A ideia do partido é fazer o mesmo 
com todos os temas relevantes que 
forem levados à votação do plenário. 
Segundo declarações da presidente 
do Pode, Renata Abreu, o próximo PL 
liberado para consulta popular de-
verá ser sobre a nova Lei de Abuso 
de Autoridade.
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APMP volta esforços para a não aprovação da Reforma da Previdência
Presidente Molineiro, diretores Paulo Penteado e Pedro Elias e procuradora Eliana Passarelli reuniram-se com parlamentares e líderes de diversos partidos

Paulo Penteado, Pedro de Camargo Elias, Eliana Passarelli, José Oswaldo Molineiro, deputado federal Rogério Rosso e Elísio Teixeira Neto, secretário-geral da Conamp

dos Deputados, Rogério Rosso (PSD/
DF) que se colocou contra a aprova-
ção da PEC tal qual se apresenta. Os 

dirigentes da APMP tam-
bém conversaram com o 
senador Hélio José (Pros/
DF), relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
da Reforma da Previdên-
cia (CPI Prev).
ARTIGOS – Foram entre-
gues aos parlamentares 
dois artigos, de autoria de 
Paulo Penteado, sobre o 
tema: “Previdência, a re-
forma que não é enxuta”, 
que refuta os argumen-
tos utilizados pelas pro-
pagandas oficiais do go-
verno federal, que afir-
mam que o regime Ge-
ral da Previdência Social 
(RGPS), a aposentadoria 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), con-
ferida aos trabalhadores 

do setor privado, não será afetada 
pela reforma, e “Privilégios, Desin-
formação Sistêmica e a Reforma da 

Previdência”, no qual contesta as afir-
mações do governo e da mídia sobre 
supostos “privilégios” do regime de 
aposentadoria dos servidores públicos. 

Ainda com o propósito de en-
frentar esta proposta e outras, como 
o projeto do Extrateto [leia notícia 
na página 7] e do Abuso de Autori-
dade, que juntas deflagraram uma 
das maiores crises institucionais da 
história do Ministério Público, o 1º 
secretário da APMP, Paulo Penteado, 
esteve, em 12/12, em uma reunião 
da Frente Associativa da magistratu-
ra e do Ministério Público (Frentas), 
como assessor da Associação Nacio-
nal dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp) para a Reforma da 
Previdência e o Extrateto, a fim de 
definir os próximos passos das as-
sociações para o enfrentamento da 
próxima semana e também para os 
primeiros meses do próximo ano, 
quando muitas das questões fun-
damentais para o Ministério Públi-
co deverão ser definidas.

Deputado federal Herculano Passos (4º à esquerda) com a comitiva da APMP Em seu gabinete, deputado Roberto Alves recebe membros do MP de São Paulo

Associações de todo o país lutam pela rejeição da PEC 287
Diante da possibilidade de 

apreciação da Reforma da Previ-
dência ser pautada para apreciação 
do plenário da Câmara dos Deputa-
dos, associações de todo o país, in-
cluindo a APMP, passaram a fazer um 
trabalho sistemático no Congresso 
Nacional, uma verdadeira força-ta-
refa, a fim de lutar pelas prerroga-

tivas dos membros do MP, da Magis-
tratura, da sociedade brasileira e em 
defesa da integridade das instituições.

Muitas manifestações contrárias 
à aprovação da Reforma da Previdência 
passaram a circular, incluindo textos de 
autoria do 1º secretário da APMP, Pau-
lo Penteado. O presidente da Associa-
ção Nacional dos Procuradores da Re-

pública (ANPR), José Robalinho Ca-
valcanti, também publicou um arti-
go apontando inverdades divulgadas 
pelo governo federal na tentativa de 
conquistar o apoio popular à medida. 
Entre elas, o falso déficit apresenta-
do pelo governo e o fato de que os 
mais necessitados não seriam atin-
gidos pela dita reforma.
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CCJ aprova texto proposto pela OAB e 
 deputado defende o Ministério Público

PL coloca MP e Magistratura em situação de criminalização; Major Olímpio defendeu instituições

Foi aprovado em 05/12, pela Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) da Câmara dos 

Deputados a criminalização de atos 
que violem prerrogativas da advoca-
cia. O Projeto de Lei (PL) 8.347/2017, 
que também criminaliza o exercício ile-
gal da profissão, recebeu 45 votos fa-
voráveis e três contrários, sem a reali-
zação de nenhuma audiência pública.

Se for aprovado novamente e 
em seguida sancionado, o texto vai 
alterar o Estatuto da Advocacia (Lei 
8.906/1994). Além de pontos específi-
cos que regulamentam a profissão dos 
advogados, o texto define sua relação 
com as instituições. No caso do advo-
gado ser conduzido ou preso arbitra-
riamente, o agente público responsá-
vel pelo ato poderá perder o cargo e 
ser proibido de exercer função públi-
ca por até três anos. Por outro lado, a 
prisão de membro da advocacia deter-
minada por decisão judicial não será 
considerada crime, mesmo que o en-
tendimento seja reformado nas ins-
tâncias superiores.

Ainda segundo o texto, o advo-
gado também poderá solicitar junto ao 
Ministério Público sua admissão como 
assistente na ação e apresentar ação 
penal de iniciativa privada.

Durante essa reunião dos mem-
bros da CCJ em Brasília, o deputado 
federal Major Olímpio (SD/SP) falou 
em defesa do Ministério Público, da 
Magistratura e ainda dos agentes pú-
blicos em geral, se colocando contra 
a aprovação do texto. “Esse projeto 
impõe que todo agente público passa 
a ter uma conduta criminosa e ele foi 
aprovado pelo Senado Federal e está 
passando nessa Comissão sem uma 
audiência pública sequer”, disse. E foi 
ainda mais incisivo: “Isso é revanchis-
mo, contra o MP, a Magistratura, os 
agentes policiais, que bateram nos po-
líticos durante a Operação Lava Jato”.

Para o deputado, o projeto tem 
natureza complexa e deveria ter sido 

Deputado Major Olímpio com o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o 1º secretário, Paulo Penteado

Fo
to

: A
PM

P

discutido com a sociedade civil. “Não 
podemos, sem ouvir as partes interes-
sadas, aprovar um texto que parte do 
pressuposto que todo agente público 
precisa ser criminalizado na sua condu-
ta, como se fosse alguém a exorbitar 
o tempo todo. O MP e os juízes têm 
seus conselhos nacionais para apurar 
qualquer conduta indevida”, lembrou. 
“Estão tentando, por vendeta, crimi-
nalizar quem dá sentido de Lei e de 
ordem ao nosso país, quem promove 
Justiça”, reforçou, após declarar o seu 
voto contrário ao projeto.

Em novembro último, a Frente 
Associativa da Magistratura e do Mi-
nistério Público (Frentas), que reúne 
associações nacionais representantes 
da magistratura e do Ministério Públi-
co, havia tornado pública a sua posi-
ção contrária ao PL 8.347 /2017, ale-
gando os seguintes pontos: a matéria 
não foi debatida com os interessados e 
as entidades da Magistratura e do Mi-
nistério Público não foram convidadas 
para, em audiência pública, manifesta-
rem suas opiniões a respeito do tema; 

os tipos penais são normas penais em 
branco, remetendo a sua aplicação à 
lei diversa da que se pretende apro-
var, podendo gerar falta de clareza aos 
senhores parlamentares no momento 
da votação, que podem estar pensan-
do em votar um aspecto e estão vo-
tando outro diferente; mesmo sem a 
intenção de prejudicar o exercício da 
advocacia, os magistrados podem ser 
acusados da prática de crime, porque 
o texto da norma é genérico, não es-
pecificando o fim especial de violar as 
prerrogativas do advogado para aten-
der a interesse pessoal; o texto, con-
forme proposto para votação pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania da Câmara, trará imunidade 
absoluta aos escritórios de advocacia, 
mesmo que estejam sendo utilizados 
para a prática de crimes, o que é ina-
ceitável pela sociedade brasileira, prin-
cipalmente no atual momento de en-
frentamento da corrupção.

O texto deverá seguir agora, 
no início de 2018, ao Plenário para 
votação.
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Presidente da APMP acompanha audiência 
pública sobre PL do Extrateto em Brasília
Neste encontro, uma das autoridades ouvidas foi o PGJ de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio

O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, acom-
panhou em 05/12 audiência 

pública realizada pela Comissão Es-
pecial do Extrateto na Câmara dos 
Deputados, grupo criado em agosto 
deste ano pelo presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (PMDB/RJ) para profe-
rir parecer sobre o Projeto de Lei (PL) 
6726/2016. Neste encontro, uma das 
autoridades ouvidas pelos parlamen-
tares foi o procurador-geral de Justi-
ça do MPSP, Gianpaolo Poggio Sma-
nio, a partir de requerimento proto-
colado pelo deputado federal Anto-
nio Goulart (PSD/SP).

Em sua oitiva, Gianpaolo Sma-
nio defendeu as prerrogativas dos 
membros do Ministério Público e es-
clareceu dúvidas dos membros da Co-
missão, especialmente sobre o paga-
mento de diárias, acumulação e dife-
renças remuneratórias. “Temos em 
São Paulo 300 cargos vagos e preci-
samos das diárias e acumulações para 
prestarmos um bom serviço público”.

Também fizeram apresenta-
ções o presidente da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), Jayme 
Martins de Oliveira Neto, o presiden-
te da Associação Nacional dos Procu-
radores Municipais (ANPM), Carlos Fi-
gueiredo Mourão, e o presidente da 
Associação Nacional dos Procurado-
res dos Estados e do Distrito Federal 
(Anape), Telmo Lemos Filho.
HISTÓRICO - Além de quatro audiên-
cias públicas, a Comissão do Extrateto, 
composta por 34 membros titulares e 
igual número de suplentes, já realizou 
também três reuniões deliberativas, 
todas acompanhadas pela diretoria 
da APMP. O PL 6.726/16 traz as defi-
nições do que deve ou não ser sub-
metido ao teto constitucional, valor 
correspondente ao subsídio dos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal. 
A proposta é que seja considerado o 
somatório de todas as verbas recebi-
das por uma mesma pessoa.

Procurador-geral Gianpaolo Smanio e presidente Molineiro durante a audiência na Câmara dos Deputados

Pelo projeto, ficariam sub-
metidos ao teto vencimentos, sa-
lários, soldos, subsídios, verbas de 
representação, abonos, prêmios, 
adicionais, gratificações, horas-
-extras, auxílios-moradia, dentre 
outras verbas.
FORÇA-TAREFA – Junto com a Conamp 
e com membros do MP de todos os 
Estados, a diretoria da APMP partici-
pa de força-tarefa em Brasília para as-
segurar as prerrogativas de seus asso-
ciados e a integridade da Instituição. 
O objetivo é ampliar o debate e criar 
canais para a apresentação de suges-

tões benéficas que possam ser inclu-
ídas no projeto.

Todo o trâmite do PL do Extra-
teto tem sido acompanhado de perto 
pela APMP, desde sua apresentação no 
Congresso. Em dezembro de 2016, o PL 
foi aprovado em regime de urgência no 
Senado, acompanhando o voto da re-
latora – senadora Kátia Abreu (PMDB/
TO). Em seguida, a matéria foi enviada 
à Câmara dos Deputados, onde deve-
ria passar por pelo menos três comis-
sões antes de chegar ao Plenário. As 
três comissões foram substituídas pela 
referida Comissão Especial.

Deputado Antonio Goular (em 1º plano), presidente Molineiro e representantes do MP de outros Estados
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APMP realiza Seminário Jurídico dos GEs e Encontro dos Membros do MP 
Evento contou com presenças de Alexandre Moraes, ministro do STF, e de Norma Cavalcanti e Victor Hugo Palmeiro de Azevedo, dirigentes da Conamp

Entre os dias 06 e 10/12, a 
APMP realizou, no Iberostar 
Hotel e Resort, na Praia do 

Forte, município de Mata de São 
João (na região metropolitana de 
Salvador, Bahia), o XLV Seminário 
Jurídico dos Grupos de Estudo (GEs) 
e Encontro dos Membros do Minis-
tério Público de São Paulo (MPSP). 
O evento contou com as presenças, 
entre outros, de Alexandre de Mo-
raes, ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), de Norma Angélica 
Reis Cardoso Cavalcanti e Victor 
Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, 
respectivamente, presidente e 1º 
vice-presidente da Associação Na-
cional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), de Janina Schuen-
ck Brantes Sacran, presidente da 
Associação do Ministério Público 
do Estado da Bahia (Ampeb), de 
Gianpaolo Poggio Smanio, procu-
rador-geral de Justiça de São Pau-
lo, de Antonio Carlos da Ponte, di-
retor do Centro de Estudos e Aper-
feiçoamento Funcional/Escola Su-
perior do Ministério Público (Ceaf/
ESMP) do MPSP, e de Tiago Cintra 
Zarif, secretário do Conselho Supe-
rior do Ministério Público (CSMP).

O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, compôs a mesa 
de abertura do Seminário Jurídico, 
no dia 07/12, ao lado de Norma Ca-
valcanti, Gianpaolo Smanio, Janina 
Schuenck e Antonio Carlos da Pon-
te. A diretoria da entidade de clas-

se paulista foi 
representada 
também, no 
evento, pelo 
2º vice-presi-
dente, Gabriel 
Bit tencourt 
Perez,  pelo 
1º secretário, 
Paulo Pentea-
do Teixeira Ju-
nior, pelo 1º 
tesoureiro, 
Renato Kim 
Barbosa, pelo 
2º secretário, 
Tiago de Tole-
do Rodrigues, 
pela diretora 
de Relações 
Públicas, Pau-
la Castanhei-
ra Lamenza, 
pela diretora 
de Patrimô-
nio, Fabiola 
Moran Fallo-
pa, pelo co-
ordenador do 
Departamen-
to de Assuntos Institucionais e Par-
lamentares, Felipe Locke Cavalcanti, 
pelo ouvidor da entidade de clas-
se (e membro da Comissão Pro-
cessante do MPSP), Paulo Juricic, 
por um dos diretores de Seguran-
ça (também membro da Comissão 
Processante), Gabriel César Zacca-

ria de Inellas, por uma das direto-
ras da APMP Mulher, Celeste Lei-
te dos Santos, por um dos direto-
res de Relações Interinstitucionais, 
Francisco Antônio Gnipper Cirillo, 
e pelos conselheiros fiscais, Antô-
nio Bandeira Neto e Pedro Eduar-
do de Camargo Elias.

Exposição do 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Cientista político José Rubens de Lima Figueiredo Junior Promotor de Justiça Alexandre Almeida de Moraes

Na mesa: Tiago Zarif, Antonio Carlos da Ponte, Paulo Penteado, Gianpaolo Smanio, José Oswaldo Molineiro, Alexandre de Moraes, Victor Hugo de Azevedo, Gabriel Bittencourt e Renato Kim Barbosa
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APMP realiza Seminário Jurídico dos GEs e Encontro dos Membros do MP 
Evento contou com presenças de Alexandre Moraes, ministro do STF, e de Norma Cavalcanti e Victor Hugo Palmeiro de Azevedo, dirigentes da Conamp

Ainda em 07/12, o seminá-
rio teve duas mesas de debate. Na 
primeira, houve duas exposições: 
“Voluntariado e Práticas Inovado-
ras”, feita pelo promotor de Justiça 
Enilson David Komono, e a segunda, 
“Ministério Público como Agente de 
Transformação Social”, a cargo do 

promotor de 
Justiça Faus-
to Junqueira 
de Paula. O 
coordenador 
desses traba-
lhos foi Pedro 
de Camargo 
Elias, tendo 
como secretá-
rio Paulo Juri-
cic e como de-
batedor Tia-
go Rodrigues. 
Já na segun-
da mesa do 
dia, o advo-
gado Eduar-
do Arruda Al-
vim discorreu 
sobre o tema 
”Inovações no 
Sistema Re-
cursal a Luz 
do Código de 
Processo Civil 
(CPC/2015)”. 
O coordena-
dor foi Felipe 
Locke Caval-

canti, tendo como secretário An-
tônio Bandeira Neto e como de-
batedor Francisco Gnipper Cirillo. 
Já em 08/12, a programação teve 
início com palestra do promotor de 
Justiça Alexandre Rocha Almeida 
de Moraes sobre “Propostas para 
o Futuro do MP na Área Criminal”. 

Na sequência, o cientista político 
José Rubens de Lima Figueiredo Ju-
nior falou sobre “Brasil 2018: So-
ciedade, Comunicação e Eleições”. 
O coordenador dessas atividades 
foi Paulo Penteado, tendo como 
secretária Fabíola Faloppa e como 
debatedora Paula Lamenza.
ENCERRAMENTO – No último dia 
de debates do Seminário Jurídi-
co, 09/12, o presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro, dividiu a 
mesa solene com o PGJ de São Pau-
lo, Gianpaolo Smanio, com o 1º vi-
ce-presidente da Conamp (recém-
-eleito para comandar a entidade 
nacional no biênio 2018-2020), Vic-
tor Hugo de Azevedo, com a pre-
sidente da Ampeb e com o secre-
tário do CSMP, Tiago Zarif. Os pa-
lestrantes, na ocasião, foram o 1º 
secretário da entidade de classe 
paulista, Paulo Penteado, que fa-
lou sobre “A Atuação da APMP pe-
rante o Legislativo”, o ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Alexan-
dre de Moraes, que abordou o tema 
“O Papel do STF no Fortalecimento 
Institucional Brasileiro”. O coorde-
nador dos debates foi Gabriel Bit-
tencourt Perez, e o secretário, Re-
nato Kim Barbosa.
COORDENAÇÃO DOS GEs – Duran-
te o Seminário Jurídico foi definida, 
também, a nova coordenadora geral 
dos Grupos de Estudos (GEs), Celes-
te Leite dos Santos, que substitui 
Pedro Eduardo de Camargo Elias.

Palestra do promotor de Justiça Enilson David Komono Fausto Junqueira de Paula durante sua apresentação Exposição feita pelo advogado Eduardo Arruda Alvim

Na mesa: Tiago Zarif, Antonio Carlos da Ponte, Paulo Penteado, Gianpaolo Smanio, José Oswaldo Molineiro, Alexandre de Moraes, Victor Hugo de Azevedo, Gabriel Bittencourt e Renato Kim Barbosa



07/12, Maria Gabriela Prado Manssur, 
foi uma das convidadas da comemo-
ração, em São Paulo, dos 200 anos de 
Harvard Law School (HLSA). Na oca-
sião, proferiu palestra sobre a criação 
da APMP Mulher na entidade de clas-
se paulista e a violência contra a mu-
lher nos espaços públicos e privados.

O encontro também contou 
com a apresentação de Flavia Piove-
san, secretária especial de Direitos 

Senado debate medidas de proteção ao 
abuso sexual no ambiente de trabalho

Promotora de Justiça Maria Gabriela Manssur, uma das diretoras da APMP Mulher, foi oradora na ocasião

No último dia 12/12, Maria Ga-
briela Prado Manssur, coorde-
nadora do Núcleo de Combate 

à Violência Doméstica do Ministério 
Público de São Paulo (MPSP) e uma 
das diretoras da APMP Mulher, partici-
pou como oradora da audiência públi-
ca realizada pela Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS) do Senado Federal, 
em Brasília (DF), na qual foram ouvi-
das especialistas e lideranças de mo-
vimentos sociais sobre possíveis mu-
danças na legislação para prevenir e 
proteger as mulheres vítimas de assé-
dio. A promotora de Justiça falou so-
bre o projeto “Tempo de despertar” e 
o assédio sexual e moral no trabalho.

O CAS é uma Comissão Per-
manente do Senado e tem como 
presidente a senadora Marta Su-
plicy (PMDB/SP). O objetivo do en-
contro foi identificar vácuos na le-
gislação brasileira para a apresen-
tação de projetos de combate a as-
sédios no ambiente de trabalho. E, 
ainda, fortalecer o ativismo social 
feminista, segundo o requerimento.
HARVARD LAW SCHOOL – Antes, em 

Senadora Marta Suplicy (4ª a partir da esquerda) ao lado da promotora Maria Gabriela Manssur, no Senado

Promotora Fabiana Dal'Mas (ao centro, em 1º plano) e participantes da reunião

Humanos do governo federal e inte-
grante da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), de Lucia-
na Tornovsky, do Executive Committee 
da HLSA, vice-presidente da HLSA do 
Brazil, Chair da HLS Women Alliance, 
organizadora do evento e coordena-
dora do D Mulheres, grupo de advo-
gadas mulheres, além de juristas re-
nomados do Brasil e de outros países.
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Promotora de Justiça aborda feminicídio em reunião No MPAL

A promotora de Justiça Fa-
biana Dal’Mas Rocha Paes, do Gru-
po de Atuação Especial de Enfren-
tamento à Violência Doméstica (Ge-
vid), e uma das diretoras da APMP 
Mulher, participou do seminário 
“Diretrizes Nacionais do Feminicí-

dio e sua efetivação no 
Estado de Alagoas”, em 
Maceió (AL). Também 
compareceram colegas 
do Ministério Público 
de Alagoas (MP-AL), da 
Associação Brasileira 
de Mulheres de Carrei-
ra Jurídica (ABMCJ), da 
Secretaria da Mulher e 
dos Direitos Humanos 

(Semudh), da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), por meio da Comissão 
da Mulher Advogada e o Tribunal de 
Justiça de Alagoas (TJ-AL),

O evento aconteceu no auditó-
rio do MP-AL e discutiu diretrizes ela-
boradas pela Organização das Nações 

Unidas Mulheres (ONU Mulheres), 
com apoio da embaixada da Áus-
tria, que destacaram as investiga-
ções, os processos e os julgamen-
tos com perspectiva de gênero as 
mortes violentas de mulheres, em 
especial os feminicídios. O evento 
integra a campanha "16 Dias de Ati-
vismo pelo Fim da Violência contra 
as Mulheres".

As promotoras de Alagoas, 
Maria José Alves e Stela Valéria So-
ares Cavalcanti, foram debatedoras 
do evento. A coordenação do even-
to foi realizada por Marilma Torres, 
presidente da Associação Brasilei-
ra de Mulheres de Carreira Jurídica 
(Abmcj/Alagoas).
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procuradores de Justiça eleitos pela clas-
se e três procuradores de Justiça eleitos 
pelo Órgão Especial [leia notícia abai-
xo]. Na eleição de 02/12 a APMP ofe-

Ministério Público de São Paulo elege seis 
novos integrantes para o Conselho Superior

Pedro de Jesus Juliotti liderou o pleito com 1.002 votos; eleição foi feita presencial e remotamente

Em 02/12, promotores e pro-
curadores de Justiça escolhe-
ram seis novos integrantes que 

comporão o Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP) no biênio 
2018-2019. O pleito iniciou-se às 9h 
e encerrou-se às 17h.  Ao todo, 1.826 
eleitores votaram, dentre os 1.942 
possíveis. Os candidatos foram es-
colhidos no pleito por meio de voto 
eletrônico (presencial ou remoto).

O procurador de Justiça Pedro 
de Jesus Juliotti, que é o coordenador 
da Assessoria especial da Presidência 
da APMP, foi o mais votado na eleição 
para o CSMP. Também foram eleitos 
Augusto Eduardo de Souza Rossini, 
Eduardo Roberto Del Campo, Joiese 
Filomena Buffolin Salles, José Rober-
to Rochel de Oliveira e Olheno Ricar-
do de Souza Scucuglia.

Integram o CSMP o procurador-
-geral de Justiça, o corregedor-geral, seis 

Procurador de Justiça Pedro de Jesus Juliotti, o mais votado para o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP)

A partir da esquerda, no dia do pleito, o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, 
os procuradores de Justiça Hamilton Alonso Junior, Ana Margarida Junqueira Beneducci 
e Walter Paulo Sabella, e o 1º tesoureiro da entidade de classe, Renato Kim Barbosa

receu total apoio, ficando aberta para 
seus associados, oferecendo serviços de 
informática e atendendo às demandas, 
tanto presenciais quanto por telefone.
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Órgão Especial define três procuradores que completam CSMP

Foram eleitos em 04/12, pe-
los 42 membros do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores, os três 
procuradores de Justiça que com-
pletam a composição do CSMP para 
o biênio 2018-2019. São eles: Wal-
ter Paulo Sabella (que obteve 35 

votos), Ana 
Margarida 
Junqueira 
Beneducci 
(27 votos) 
e Hamil-
ton Alon-
so Junior 
(27 votos).

Ain-
da segun-
do a de-
cisão do 
Órgão Es-

pecial, a suplência para o CSMP fi-
cou com Dimitrios Eugênio Bueri (20 
votos). O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, e o 1º secretário, 
Renato Kim Barbosa, cumprimenta-
ram os procuradores de Justiça indica-
dos pelo Órgão Especial para o CSMP.

Antes, no dia 02/12, outros 
seis procuradores de Justiça já ha-
viam sido eleitos pela classe para 
compor o CSMP [leia notícia acima]. 
O Conselho é um dos principais ór-
gãos da Administração Superior e 
tem entre suas atribuições decidir 
sobre a movimentação na carreira 
de seus membros, a elaboração da 
lista sêxtupla que assegura a parti-
cipação do órgão nos tribunais, de-
cidir sobre o vitaliciamento de pro-
motores de Justiça e determinar a 
disponibilidade ou remoção compul-
sória de integrantes da Instituição.

A posse solene dos novos 
conselheiros do CSMP, bem como 
dos novos componentes do Órgão 
Especial (eleitos no dia 22/11/2017), 
estava prevista para ocorrer no pre-
sente mês de janeiro.
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Em sua carreira, a procuradora de Justiça esteve à frente do Instituto Latino Americano de Criminologia e representou o MPSP no Conselho Estadual de Menores

Falece 1ª promotora de Justiça do Estado 
de São  Paulo, do Brasil e da América Latina

APMP batiza com o nome de Zuleika Sucupira Kenworthy sua nova Sede Administrativa, na capital

Faleceu aos 105 anos, no dia 
13/12/2017, Zuleika Sucupi-
ra Kenworthy, primeira mu-

lher promotora de Justiça do Es-
tado de São Paulo, do Brasil e da 
América Latina. O falecimento, o 
velório e o sepultamento ocorre-
ram em Sorocaba (SP). A APMP di-
vulgou Nota de Pesar na qual des-
tacou o “exemplo que norteará, 
para sempre, os membros da Ins-
tituição”. Formada em Direito no 
Largo São Francisco, na turma de 
1942, Zuleika Sucupira Kenworthy 
foi empossada dois anos depois no 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP), no qual atuou duran-
te 32 anos, até se aposentar, em 
1976, como Procuradora. Teve car-
reira exemplar na Instituição, com 
atuação marcante principalmen-
te junto à Curadoria de Menores.

A APMP batizará com o nome 
de Zuleika Sucupira Kenworthy sua 
nova Sede Administrativa, recém-
-inaugurada, situada na Rua Sena-
dor Paulo Egídio, próxima ao Largo 
São Francisco, na Capital. O presi-
dente da entidade de classe, José 
Oswaldo Molineiro, compareceu ao 
sepultamento no dia 14/12, em So-
rocaba. Em Nota de Pesar, a direto-
ria da APMP destacou: “Pelo pionei-

rismo, pela brilhante atuação pro-
fissional, que elevou a reputação 
do Ministério Público de São Pau-
lo e do Brasil, e pelo exemplo que 
norteará, para sempre, os membro 
da Instituição, nós, da APMP, diri-
gentes, associados e funcionários, 
externamos o mais profundo sen-
timento de gratidão, de respeito e 
de pesar pela Sra. Zuleika Sucupira 
Kenworthy, prestando solidariedade 
e condolências à família enlutada”.

Ao ingressar no MPSP, Zuleika 
Sucupira Kenworthy atuou nos mu-
nicípios de Dois Córregos, Capivari, 
Campinas, Martinópolis, Pirajuí, Pi-
raju, Piracaia, São Carlos e Jaú, re-
tornando a São Paulo no cargo de 
2ª curadora de Menores. Em 1963, 
representou a Instituição no Gru-
po de Trabalho Latino Americano 
de Peritos para a Prevenção do Cri-
me e Tratamento de Delinquentes, 
em Caracas, na Venezuela. Esteve 
ainda à frente do Instituto Latino 
Americano de Criminologia, entre 
1965 e 1967. Entre 1969 e 1970, foi 
diretora do Serviço Social de Me-
nores da então Secretaria de Pro-
moção Social. Em 1975, foi pro-
movida à procuradora de Justiça e 
representou o MPSP no Conselho 
Estadual de Menores. Em dezem-

bro de 2013, descerrou a placa de 
inauguração do Memorial do MPSP, 
no edifício-sede da Instituição.

Como associada à APMP, foi 
homenageada com uma placa co-
memorativa durante o XI Encontro 
dos Promotores e Procuradores de 
Justiça Aposentados, realizado pela 
entidade de classe em setembro 
de 2015, no município de Águas de 
São Pedro (SP). A honraria foi en-
tregue pelas diretoras dos Depar-
tamentos de Aposentados, Cyrdê-
mia da Gama Botto, e de Relações 
Públicas, Convênios e Eventos e do 
Cerimonial, Paula Castanheira La-
menza, pelo então presidente da 
APMP e atual coordenador de As-
suntos Institucionais e Parlamenta-
res, Felipe Locke Cavalcanti, e pelo 
2º vice-presidente da entidade de 
classe, Gabriel Bittencourt Perez.

Zuleika Sucupira Kenworthy 
foi escolhida, também, para conce-
der o primeiro depoimento do pro-
jeto “Memórias dos Aposentados do 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo”, iniciativa coordenada pela 
diretora Cyrdêmia da Gama Botto e 
publicada em livro em 2014. O ani-
versário de 101 anos da procuradora 
de Justiça aposentada foi comemo-
rado na Sede Executiva da APMP.
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Instituição realiza congressos de Meio
Ambiente e de Habitação e Urbanismo

Eventos realizados pelo Ceaf/ESMP, PGJ e CAO de Meio Ambiente e Urbanismo tiveram apoio da APMP

O presidente da APMP, José Oswal-
do Molineiro, participou em 
30/11 da abertura do 21º Con-

gresso de Meio Ambiente e do 15º Con-
gresso de Habitação e Urbanismo do 
Ministério Público de São Paulo, rea-
lizado pela Centro de Estudos e Aper-
feiçoamento Funcional/Escola Superior 
do Ministério Público, pela Procurado-
ria-Geral de Justiça (PGJ) de São Pau-
lo e pelo Centro de Apoio Operacional 
(CAO) de Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo, com o apoio da APMP.

O tema do encontro deste ano, 
que aconteceu nas dependências da Es-
cola Superior, foi “A proteção ao meio 
ambiente e à ordem urbanística dian-
te das recentes alterações legislativas”. 
Além do presidente da APMP, também 
participaram da mesa de abertura do 
evento o procurador-geral de Justiça, 
Gianpaolo Poggio Smanio, o diretor geral 
do Ceaf/ESMP, Antônio Carlos da Ponte, 
o secretário do Estado de Meio Ambien-
te, Maurício Brusadin, a vice-correge-

dora-geral do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MPSP), Tereza Cris-
tina Maldonado Exner, o secretário do 
Conselho Superior do Ministério Públi-
co (MPSP), Tiago Cintra Zarif, o desem-
bargador e diretor da Faculdade de Di-
reito da Pontifícia Universidade Cató-

lica (PUC-SP), Ricardo Cintra Torres de 
Carvalho, o presidente do Tribunal de 
Justiça Militar (TJM), Silvio Iroshi Oya-
ma, o defensor público David Quintani-
lha de Azevedo, o juiz Leandro Galluzzi 
e o advogado e especialista na área am-
biental Celso Antonio Pacheco Fiorillo.
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José Oswaldo Molineiro, presidente da APMP, durante a abertura dos eventos realizada na sede do Ceaf/ESMP

VISITA À APMP – O jornalista Nelo Rodolfo (PSD/SP) 
e o cientista político Rubens Figueiredo, diretor-ge-
ral do Cepac Pesquisa e Comunicação, visitaram a di-
retoria da APMP no dia 01/12, sendo recebidos pelo 
presidente José Oswaldo Molineiro, pelo 1º secretá-
rio, Paulo Penteado Teixeira Junior, pelo 1º tesourei-
ro, Renato Kim Barbosa, por um dos diretores do De-
partamento de Relações Interinstitucionais, Francis-
co Antônio Gnipper Cirillo, e por um dos diretores do 
Departamento de Relações Públicas, José Carlos Guil-
lem Blat. Na ocasião, foram debatidos diversos temas 
do cenário político brasileiro, em especial a Reforma 
da Previdência, em iminência de ser votada na Câ-
mara dos Deputados [leia notícia nas páginas 4 e 5].

REVISTA JUSTITIA – Foi indicado em 01/12 o novo Con-
selho Editorial da Revista Justitia, em reunião realiza-
da na sede da publicação, localizada no Fórum João 
Mendes, na Capital. São eles: o procurador de Justiça 
aposentado Sérgio de Oliveira Médici, como diretor; 
o promotor de Justiça Alexandre Alberto de Azevedo 
Magalhães, como adjunto; a promotora de Justiça Ali-
ne Jurca Zavaglia Vicente Alves, como secretária; e os 
membros do Conselho, os promotores de Justiça Ar-
thur Migliari Junior e Rafael de Oliveira Costa. Edita-
da em parceria entre a APMP e a Procuradoria-Geral 
de Justiça (PGJ) de São Paulo, a Revista Justitia é publi-
cada desde 1939 e reúne artigos de membros do Mi-
nistério Público e de personalidades do meio jurídico. 
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APMP reinaugura Sede em São  Sebastião
Revitalizadas fachada, recepção, brinquedoteca, refeitório, churrasqueira, sala de TV, quartos e playground

Entre os dias 16 e 18 de de-
zembro, a APMP reinaugu-
rou a Sede Praiana, na Ju-

réia, em São Sebastião (SP). Esta-
dias gratuitas, com pensão com-
pleta, foram sorteadas para a ce-
lebração da revitalização total de 
várias áreas: recepção, brinquedo-
teca, refeitório, churrasqueira, sala 
de TV, quartos e playground. O pre-
sidente da entidade de classe pau-

lista, José Oswaldo Molineiro, des-
cerrou a placa da reinauguração.

Na reformulação geral da Sede 
Praiana, também foi trocado o mo-
biliário e readequada a disposição 
física dos ambientes, com melhoria 
dos atendimentos e serviços ofere-
cidos, além de ser reparada a estru-
tura elétrica e hidráulica, garantin-
do a prevenção de segurança. A re-
vitalização da Sede Praiana é mais 

um passo do plano de reestruturação 
administrativa adotado pela atual di-
retoria da APMP, com a finalidade de 
garantir longevidade sustentável e de 
atender com excelência, equidade e 
transparência todas as faixas do qua-
dro de associados. O objetivo é con-
solidar uma gestão mais eficiente e, 
por consequência, ainda mais capaz de 
produzir resultados positivos em favor 
dos associados e do Ministério Público.

Imagem noturna da área da piscina totalmente reformulada na Sede Litorânea da APMP, localizada na praia da Juréia, no litoral norte paulista 

Brinquedoteca foi área que ganhou atenção especial Novo espaço de recepção da Sede Praiana da APMP Revitalização priorizou novo mobiliário e decoração
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