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Presidente Molineiro lança projeto ‘APMP 
80 anos’ durante posse do CSMP, OE e CPP

Objetivo é reunir e divulgar a atuação dos membros do MPSP nas diversas áreas de atuação

Foi lançado oficialmente pelo pre-
sidente da APMP, José Oswaldo 
Molineiro, o projeto “APMP 80 

anos”, durante a solenidade de pos-
se dos membros do Conselho Supe-
rior do Ministério Público (CSMP), do 
Órgão Especial do Colégio de Procura-
dores (OE) e da Comissão Processante 
Permanente (CPP) para o biênio 2018-
2019. O objetivo é reunir e divulgar, em 
reportagens escritas e de vídeo, a atu-
ação dos membros do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP), 
nas diversas áreas sociais e os resulta-
dos alcançados em prol da sociedade. 
“Estamos vivendo um momento difícil, 
sendo bombardeados injustamente. 
Em razão disso, a APMP está lançando 
este projeto, para demonstrar o quan-
to somos importantes para a socieda-
de. Precisamos resgatar este Ministé-
rio Público, o Ministério do Povo”, res-
saltou José Oswaldo Molineiro.

Durante o evento, que aconte-
ceu no Auditório Queiroz Filho, situa-
do no edifício-sede do MPSP, também 
fizeram uso da palavra o procurador-
-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio 
Smanio; o secretário do Estado da Jus-
tiça, Márcio Elias Rosa, representando 
o governador Geraldo Alckmin; e o cor-
regedor-geral do MPSP, Paulo Afonso 
Garrido de Paula. Em nome dos elei-
tos ao CSMP, discursaram o conselhei-

ro Pedro de Jesus Juliotti, eleito pela 
classe, e Walter Paulo Sabella, eleito 
pelo OE; e representando os escolhi-
dos ao OE, a procuradora de Justiça 
Mônica Marcondes Desinano.

Também estiveram presentes 
ao evento e compuseram a mesa de 
trabalhos Artur Marques da Silva Fi-
lho, vice-presidente do TJSP; Anto-
nio de Pádua Bertone, secretário em 
exercício do Órgão Especial; Olheno 
Scucuglia,  secretário do CSMP; Mági-
no Alves Barbosa, secretário estadual 
da Segurança Pública; Carlos Eduardo 
Cauduro, presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE); Geraldo Francisco 
Pinheiro Franco, corregedor-geral do 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP); 
Renato Martins Costa, presidente do 
Tribunal de Contas do Estado; Fernan-
do José Marques, procurador de Jus-
tiça, decano do Órgão Especial; Pau-
lo Prazak, presidente do Tribunal de 
Justiça Militar de São Paulo; Antonio 
Carlos da Ponte, diretor da Escola Su-
perior do Ministério Público; Roberto 
Fleury Bertagni, ouvidor do MPSP; An-
derson Pomini, secretário de Justiça do 
Município de São Paulo; Juliana Garcia 
Belloque, defensora-geral pública em 
exercício; Vera Nusdeo, representan-
do a Procuradoria-Geral do Estado; e 
Luiz Antônio Cardoso, representante 
da Escola Paulista da Magistratura.

Presidente da Associação fala durante a cerimônia realizada no edifício-sede do MP, no Centro de São Paulo
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CARTAS & OPINIÕES

APMP: 80 ANOS DE LUTAS E HISTÓRIA

A Associa-
ção Paulista do 
Ministério Público 
(APMP) inicia, com 

muita honra, as comemorações de seus 
80 anos de existência. Fundada em 26 
de novembro de 1938, a APMP con-
grega hoje mais de três mil Promoto-
res e Procuradores de Justiça, da ati-
va, aposentados e pensionistas. E uma 
de suas principais finalidades estatu-
tárias é a defesa das prerrogativas do 
Ministério Público e de seus Membros.

Cientes da relevância e do pro-
tagonismo da nossa Instituição frente à 
defesa intransigente da Justiça, da pro-
moção da ordem social e dos direitos 
fundamentais dos cidadãos, apresen-
tamos nosso projeto de valorização e 
divulgação da atuação do Ministério 
Público do Estado de São Paulo. Temos 
uma história de lutas e de conquistas, 
desde o início como Promotores Públi-
cos até os dias atuais, como uma Insti-
tuição vocacionada e que estende sua 
atuação às diversas áreas e aos mais 
variados setores da sociedade.

Queremos divulgar o que te-
mos e fazemos de melhor, mostran-
do a excelência da atuação dos nos-

sos Membros e o trabalho incansável 
nas diversas áreas sociais. A divulga-
ção ocorrerá por meio de relatos, en-
trevistas, vídeos, fotos e filmagens, 
utilizando os canais de comunicação 
para expor nossa vocação, nosso em-
penho e os resultados alcançados em 
prol da sociedade.

Todos os meses, nesse boletim, 
reservaremos uma área para textos 
e fotos dos 80 Anos da APMP. Nos-
so departamento de imprensa será o 
responsável pelo desenvolvimento e 
pela divulgação dos trabalhos – mas 
sua participação, prezado Associado, 
é fundamental.

Participe! Dê sua contribuição 
por meio de entrevistas, relatos, notí-
cias, artigos etc. Entre em contato com 
nosso Departamento de Imprensa pelos 
telefones (11) 3188-6537/6538/6539 
ou pelos e-mails ana.soares@apmp.
com.br, dora.estevam@apmp.com.
br, fabia.marinho@apmp.com.br ou  
marcos.palhares@apmp.com.br

Juntos seremos mais fortes!

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

“Eu gostaria muito de agrade-
cer a APMP por tanto apoio que ela 
dá ao trabalho dos seus associados. 
Isso é algo muito louvável e que me 
traz muita felicidade, muita segurança, 
de saber que eu tenho os meus cole-
gas, mesmo os aposentados, que são 

tão unidos e tão lutadores pela causa 
do Ministério Público. Gostaria de di-
zer aos colegas que todo aquele que 
tem algo a divulgar que divulgue pela 
Associação, porque assim todos ficam 
sabendo.” – Luiza Nagib Eluf, procura-
dora de Justiça aposentada e advogada

91º CONCURSO TEM SESSÃO 
DE VITALICAMENTO

Os 77 promotores de Justiça 
do 91º Concurso de Ingresso na Carrei-
ra do Ministério Público de São Paulo 
(MPSP) foram vitaliciados em 02/02, 
em sessão solene realizada no auditó-
rio da Faculdade de Direito da USP, no 
Largo São Francisco, na Capital. O pre-
sidente da APMP, José Oswaldo Moli-
neiro, participou da cerimônia e, em 
sua fala, desejou sucesso aos vitalician-
dos, pontuando os trabalhos realizados 
pela entidade de classe paulista em 
Brasília, na defesa das prerrogativas 
da Instituição, da classe e da socieda-
de. A mesa solene foi composta pelo 
procurador-geral de Justiça, Gianpa-
olo Poggio Smanio, pelo corregedor-
-geral, Paulo Afonso Garrido de Pau-
la, pelo representante do Tribunal de 
Justiça (TJSP), desembargador Artur 
Marques da Silva Filho, e pelo secre-
tário do Conselho Superior do Minis-
tério Público (CSMP), Olheno Ricardo 
de Souza Scucuglia. Também compa-
receram os integrantes da Banca Exa-
minadora - Álvaro Augusto Fonseca de 
Arruda (presidente), Antonio de Pádua 
Bertoni Pereira, David Cury Junior, Ju-
randir Norberto Marçura, Pedro Hen-
rique Demercian e Lívia Maria Armen-
tano Koegnistein Zago (representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil na 
Banca) -, o procurador-geral de Justi-
ça, Gianpaolo Poggio Smanio, o corre-
gedor-geral, Paulo Afonso Garrido de 
Paula, demais membros do Ministério 
Público, do CSMP, do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores, do Con-
selho de Estudos e Políticas Institucio-
nais (Conepi), da diretoria da APMP e 
do Poder Judiciário, advogados e fa-
miliares dos vitaliciandos. Em segui-
da, foi realizado jantar comemorati-
vo no Buffet Torres, organizado pelo 
Departamento de Eventos da APMP 
em conjunto com os vitaliciandos.
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Ministério Público no combate à evasão escolar

Os constantes e numerosos ca-
sos de faltas injustificadas e 
evasão escolar, constatados 

pelo promotor de Justiça André Me-
deiros do Paço, o motivaram a im-
plementar um programa para trazer 
crianças e adolescentes de volta aos 
bancos escolares. O projeto foi suces-
so no município de Taubaté, obtendo 
mais de 50% de resultado positivo.

Enxergando a importância do 
Ministério Público como instituição 
defensora do direito à educação, ga-
rantido pela Constituição Federal, An-
dré Medeiros resolveu repetir a expe-
riência de colegas de São José do Rio 
Preto, que tinham alcançado êxito em 
anos anteriores. “Uma iniciativa que 
conheci e achei belíssima”, explicou.

Já em seu primeiro ano na Co-
marca, em 1993, ele iniciou o proces-
so expedindo ofício aos secretários 

Programa implementado pelo promotor trouxe 50% dos alunos evadidos de volta aos bancos escolares

estadual e municipal de Educação, 
solicitando listas de alunos evadidos. 
“E elas eram muito extensas. Foi en-
tão que determinei que o Oficial de 
Promotoria que trabalhava conosco 
fosse notificar cada um dos pais em 
suas casas, solicitando o seu compa-
recimento para audiências. Isso nos 
consumiu algo em torno de 3 a 4 me-
ses de trabalho”, conta.

André Medeiros lembra que 
para grande parte destas pessoas, 
muito humildes na maioria os casos, 
somente o fato de entrar em um am-
biente como o Fórum da cidade já 
era uma grande novidade. “Durante 
as audiências, eu tentava esclarecer 
que a coisa mais rica para um ser hu-
mano é a sua educação. Também fri-
sava a importância dos estudos para 
que qualquer indivíduo pudesse pro-
gredir na vida. Mas às vezes não era 

suficiente. Tinha mesmo que abrir o 
Código Penal e demonstrar que era 
crime, de Abandono Intelectual”. 
Porém, André Medeiros esclarece 
que sua intenção não era de punir, 
mas de esclarecer: “Mesmo porque 
a pena para este delito é muito pe-
quena. Para nós promotores as ações 
mais relevantes são as pró ativas, 
aquelas que interferem na realidade 
para melhorar efetivamente a vida 
das pessoas”.

Seu trabalho não parou por 
aí. O promotor de Justiça lembra 
das justificativas dadas pelos pais e 
que muitas delas eram estranhas. 
“Muitos deles eram trabalhadores 
de fazendas ou de regiões rurais, 
onde sequer havia transporte. Nes-
te caso fui para cima do Prefeito da 
cidade, cobrar ações imediatas. Mas 
outras vezes as explicações eram 
estranhas, demonstrando falta de 
conhecimento. Quando era assim, 
valia mesmo a conversa e o esforço 
de convencimento”, salientou.

O trabalho de André Medei-
ros do Paço não passou desper-
cebido. Seu resultado positivo e 
imediato rendeu matérias no jornal 
“Folha do Vale”, o mais importante 
da região, e em um dos periódicos 
de mais relevância no Estado: o jor-
nal diário “O Estado de São Paulo”, 
além de uma homenagem da Câ-
mara Municipal de Taubaté, confe-
rida pelos vereadores locais pelos 
serviços presados à comunidade.

80 Anos
DE HISTÓRIA E DE LUTA

PARTICIPE DA COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DA APMP! 
Dê sua contribuição por meio de entrevistas, relatos, notícias, artigos etc., para demonstrar o 

protagonismo da nossa Instituição frente à defesa da sociedade. 
Entre em contato com nossa Assessoria de Imprensa: telefones (11) 3188-6537/ 6538/ 6535 ou pelos e-mails 

ana.soares@apmp.com.br, dora.estevam@apmp.com.br, fabia.marinho@apmp.com.br ou marcos.palhares@apmp.com.br

O promotor de Justiça André Medeiros do Paço faz relato sobre experiência vitoriosa em Taubaté
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A APMP organizou e 
obteve 860 assina-
turas na carta aber-

ta pela Valorização do Mi-
nistério Público e da Magis-
tratura, sendo a entidade 
de classe estadual que mais 
colheu assinaturas no Bra-
sil. No total, foram obtidas 
cerca de 18 mil assinaturas 
de membros do Ministério 
Público e do Poder Judiciá-
rio, de todo o país.

No ato público, o tra-
balho da APMP foi enfatiza-
do pelo senador Paulo Paim 
(PT/RS), presidente da Co-
missão Parlamentar de In-
quérito da Previdência (CPI-
Prev), que compareceu ao 
evento para apoiá-lo. O se-
nador, em sua fala, destacou 
a importância do trabalho 
desenvolvido pela APMP, 
mais especificamente por 
seu 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, consi-
derado hoje um dos maio-
res especialistas em Previ-
dência no Brasil. “Como dis-
se o procurador Paulo Pen-
teado, do Ministério Público 
de São Paulo, a Previdência não tem dé-
ficit”, falou o parlamentar, agradecen-
do os dados disponibilizados na Nota 
Técnica de autoria do referido diretor 
da entidade de classe paulista.

A diretoria da APMP, represen-
tada por seu presidente, José Oswal-
do Molineiro, pelo 2º vice-presiden-
te, Gabriel Bittencourt Perez, pelo 1º 
tesoureiro, Renato Kim Barbosa, pelo 
coordenador da assessoria especial da 
Presidência, Pedro de Jesus Juliotti, e 
pelos assessores de assuntos institu-
cionais e parlamentares Marcelo Ro-
vere e Roberto Livianu, participou no 
dia 1º/02, em Brasília, de mobilização 
pela valorização do Ministério Público 
e da Magistratura.

O ato, organizado pela Frente 
Associativa da Magistratura e do Mi-

nistério Público (Frentas) e pela Asso-
ciação Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp), com apoio 
da APMP, teve início às 14h na frente 
Supremo Tribunal Federal (STF), onde 
foi entregue a citada carta aberta com 
cerca de 18 mil assinaturas à presiden-
te da Casa, ministra Carmen Lucia. O 
documento, que também foi encami-
nhado à procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, demonstra a união 
dos membros do Ministério Público e 
do Poder Judiciário nacional contra o 
aviltamento das carreiras, que vêm so-
frendo sistemática retaliação quanto às 
suas prerrogativas, como a Reforma da 
Previdência, prevista pela Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 287/16 e 
os projetos de lei que versam sobre o 
abuso de autoridade, o extrateto e a 

violação das prerrogativas de advoga-
dos, dentre outros temas.

Após a concentração no STF, a 
mobilização foi à Câmara dos Deputa-
dos, onde lotou o auditório Nereu Ra-
mos e mais dois plenários (1 e 2), que 
transmitiram simultaneamente a so-
lenidade. “Este ato não é contra nin-
guém, é a favor da Magistratura e do 
Ministério Publico. Juízes e promotores 
não podem ser acusados de serem pri-
vilegiados. Jamais aceitaremos sermos 
atacados por defendermos nossos ide-
ais. Resistiremos!”, afirmou Norma Ca-
valcanti, presidente Conamp.

Parlamentares também apoia-
ram a iniciativa. O primeiro a se ma-
nifestar, conforme mencionado aci-
ma, foi o senador Paulo Paim (PT/RS), 
presidente da CPI da Previdência (CPI-

Trabalho da APMP é reconhecido em ato pela valorização do Ministério Público
O ato público reuniu centenas de pessoas em Brasília; APMP foi a entidade estadual que mais colheu assinaturas no país em carta entregue no STF e na PGR

Diretoria da APMP participou de Ato (em 1º/02)  que teve início na frente do STF e términou na Câmara dos Deputados, em prol das carreiras jurídicas; movimento foi organizado pela Frentas e reuniu associações de classe do Ministério Público  e da Magistratura de todo o país 
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Trabalho da APMP é reconhecido em ato pela valorização do Ministério Público
O ato público reuniu centenas de pessoas em Brasília; APMP foi a entidade estadual que mais colheu assinaturas no país em carta entregue no STF e na PGR

Diretoria da APMP participou de Ato (em 1º/02)  que teve início na frente do STF e términou na Câmara dos Deputados, em prol das carreiras jurídicas; movimento foi organizado pela Frentas e reuniu associações de classe do Ministério Público  e da Magistratura de todo o país 

Diretores da APMP em frente ao STF, onde carta, com 18 mil assinaturas, foi entregue à ministra Carmen Lucia

PREV) do Senado Federal, que, além 
de registrar a importância do trabalho 
da APMP, salientou: “A CPI compro-
vou aquilo que falamos há décadas: a 
Previdência é superavitária e pode ser 
exemplo para o mundo”.

O vice-presidente da Câmara, 
deputado Fábio Ramalho (PMDB/MG), 
enfatizou: “O Parlamento recebe os 
senhores com muita honra e respeito. 
Tenham aqui uma discussão calorosa, 
que possa demonstrar ao Brasil que os 
direitos devem ser preservados.” O vi-
ce-líder do Governo, deputado Rogério 
Rosso (PSD/DF), também esteve presen-
te apoiando o ato e, em especial, a não 
aprovação da reforma da Previdência. 
“É um tema importante com um texto 
equivocado. Texto errático no momen-
to errado”, acrescentou e finalizou: “O 

Governo pode propagandear, mas não 
tem 200 votos nesta Casa”.

Também compuseram a mesa 
e fizeram uso da palavra o coordena-

dor da Frentas e presidente 
da Associação Nacional dos 
Juízes Federais (Ajufe), Ro-
berto Veloso, o presidente 
da Associação Nacional dos 
Juízes do Trabalho (Anama-
tra), Guilherme Feliciano, o 
presidente da Associação 
dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB), Jayme Oliveira, 
a vice-presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (Anpt), 
Ana Claudia Rodrigues Mon-
teiro, o presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procu-
radores da República (Anpr), 
José Robalinho Cavalcanti, 
o vice-presidente da Asso-
ciação dos Magistrados do 
Distrito Federal e Territórios 
(Amagis-DF), Luiz Otávio Re-
sende de Freitas, o presiden-
te da Associação Nacional 
do Ministério Público Mili-
tar (Anmpm), Antônio Pe-
reira Duarte, o presidente 
da Associação do Ministé-
rio Público do Distrito Fede-
ral e Territórios (Anmpdft), 
Elísio Teixeira Lima Neto, 
e, representando o presi-

dente do Conselho Nacional dos Pro-
curadores-Gerais (CNPG), Sandro José 
Neis, o procurador-geral de Justiça de 
São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio.
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Foi realizada no dia 09/01 a pri-
meira reunião da nova compo-
sição do Conselho Superior do 

Ministério Público (CSMP), eleita em 
dezembro de 2017. Neste primeiro 
encontro, ficou definido, por eleição, 
que o secretário do colegiado para o 
biênio 2018-2019 será o conselheiro 
Olheno Ricardo de Souza Scucuglia, 
que disputou a vaga com o procura-
dor de Justiça Pedro de Jesus Juliotti, 
que se candidatou como o candida-

to mais votado pela classe, com 1.002 
votos válidos, seguido por José Rober-
to Rochel de Oliveira, que obteve 862. 
“Gostaria que fosse respeitada a tradi-
ção democrática de se eleger como se-
cretário o candidato com mais votos, 
uma manifestação legítima da classe”, 
explicou Juliotti.  

Como secretária substituta, foi 
indicada pelo grupo a conselheira Joiese 
Filomena Buffolin Salles. Também por 
eleição do colegiado ficou definido que 

José Roberto Rochel de Oliveira será o 
representante para compor o Conselho 
do Centro de Estudos e Aperfeiçoamen-
to Funcional na Escola Superior do Mi-
nistério Público de São Paulo (ESMP). 
A vaga foi disputada com o conselhei-
ro Hamilton Alonso Junior.
COMPOSIÇÕES - Os conselheiros tam-
bém definiram a composição das duas 
turmas de julgamento. Em uma delas 
estarão Walter Paulo Sabella, Hamil-
ton Alonso Junior, Augusto Eduardo de 

CSMP discute a possibilidade de  promotores de Justiça concorrerem a PGJ

Conselho  elege secretário e representante na ESMP e define duas turmas e quatro comissões

Proposta apresentada pelos conselheiros Augusto Rossini e Pedro Juliotti é de alteração do Ato Normativo que regulamenta as eleições para o cargo máximo da Instituição

A possibilidade de promotores 
de Justiça concorrerem ao car-
go de procurador-geral de Jus-

tiça foi mais uma vez tema de discus-
são em reunião do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP), no dia 
31/01. Os conselheiros Augusto Edu-
ardo de Souza Rossini e Pedro de Je-
sus Juliotti apresentaram voto possi-
bilitando que promotores de Justiça 
possam concorrer ao cargo máximo 
da Instituição. Na opinião de ambos, 
a exigência, baseada no artigo 10 da 
Lei Orgânica do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, está em desa-
cordo com a Carta Magna.

“Afinal, se a própria CF autori-
za que o Corregedor Nacional do MP 
seja membro da carreira – abarcando 
os Promotores e Procuradores de Jus-
tiça, com mais de 35 anos de idade e 
com pelo menos 10 anos de carreira 
– certo, ainda, que ao Corregedor Na-
cional compete correicionar inclusive 
os Procuradores-Gerais de Justiça (es-
taduais) é – no mínimo incongruente 
se exigir que para a assunção das fun-
ções próprias de Procurador-Geral de 
Justiça, que o candidato seja exclusi-
vamente Procurador de Justiça”, diz 
trecho do voto do conselheiro Ros-
sini. E prossegue: “por isso entendo 
que é plenamente possível de ser en-
frentada – de forma incidental e a fim 
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com o ordenamento jurídi-
co, com espeque constitu-
cional, a questão da capa-
cidade passiva no pleito a 
Procurador-Geral de Justiça, 
fazendo-o com a alteração 
dos artigos respectivos, exi-
gindo-se que seja membro 
da instituição, com mais de 
35 anos de idade e 10 anos 
de carreira”

O texto contou com 
a concordância do conse-
lheiro Pedro Juliotti, que 
pontuou o seguinte em seu 
voto: “Enquanto a Lei local 
restringe a participação à 2ª 
Instância, o texto constitu-
cional expressa a participa-
ção de integrantes da car-
reira, sem distinção. Creio 
que deva ser reconhecida 
incidentalmente a incons-
titucionalidade da Lei Estadual, assim 
corrigindo um vício que vem desse a 
promulgação da Constituição fede-
ral de 1988”. E prossegue: “trata-se 
de regra de hermenêutica. A regula-
mentação estadual pode esclarecê-la, 
mas não modificá-la ou restringi-la”.

E prosseguiu: “Apenas quatro 
Estados da Federação (Minas Gerais, 
Roraima e Tocantins), além de São 

Paulo, não atualizaram suas legisla-
ções locais para adequá-las ao texto 
constitucional.E com todo respeito, 
aguardar a reforma legislativa da lei 
bandeirante seria admitir a perpetu-
ação de norma flagrantemente con-
trária aos interesses democráticos 
traçados pela Constituição Federal 
e seguidos por quase todo o terri-
tório pátrio.”

Os conselheiros Juliotti e Rossini apresentaram votos em separado, defendendo que restrição da elegibilidade à 2ª Instância está em desacordo com a Carta Magna
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CSMP discute a possibilidade de  promotores de Justiça concorrerem a PGJ

Conselho  elege secretário e representante na ESMP e define duas turmas e quatro comissões

Proposta apresentada pelos conselheiros Augusto Rossini e Pedro Juliotti é de alteração do Ato Normativo que regulamenta as eleições para o cargo máximo da Instituição

Em seu voto, o Conselheiro Ju-
liotti também propôs a alteração do 
art. 11 do regulamento para especi-
ficar os três membros do Ministério 
Público integrantes da Comissão Elei-
toral e a inserção de uma nova atri-
buição à esta comissão: “decidir sobre 
matérias relacionadas às candidatu-
ras dos inscritos, a fim de garantir a 
lisura, igualdade de tratamento e im-

parcialidade dos órgãos da 
Administração Superior na 
condução do processo elei-
toral”. Ambas foram rejei-
tadas pelos demais mem-
bros do CSMP.

Para o relator, que 
ofereceu parecer aprovando 
a minuta proposta pela PGJ 
e um voto complementar 
em razão da proposta dos 
conselheiros, a problemáti-
ca não é sobre o tema, mas 
sobre a insegurança jurídica 
que tal ato poderia trazer 
para o pleito e para a insti-
tuição, cujo teor foi seguido 
pelos demais conselheiros, 
com exceção dos conselhei-
ros Juliotti e Rossini. “Não se 
afigura juridicamente possí-
vel, nem consentâneo com 
as superiores determina-
ções constitucionais, que 

no âmbito das unidades federadas, ór-
gãos colegiados passem a editar atos 
administrativos sobre matéria reser-
vada à Lei. A tanto não chega a capa-
cidade ordenatória de tais órgãos, ain-
da que classificados como por Órgãos 
da Administração Superior”. O relator 
ainda defende: “Ao remeter o tema à 
forma da lei local, a Constituição pro-
íbe, de modo implícito, mas peremp-

tório e claro, que o ato administrativo 
regulamentar não pode invadir seara 
normativa específica da lei”.

Em julho de 2015 a PGJ realizou 
consulta à classe sobre o tema, que re-
sultou em 736 votos a favor, 234 con-
trários, dois votos em branco e dez 
nulos. O resultado da votação foi en-
tão levado ao conhecimento do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores 
de Justiça, colegiado no qual tramita, 
desde agosto de 2014, expediente a 
respeito do mesmo tema.
BANDEIRA HISTÓRICA – A elegibilida-
de de promotor de Justiça ao cargo de 
PGJ é uma das bandeiras históricas da 
APMP, que, ainda em 2007, na gestão 
do presidente Washington Epaminon-
das Medeiros Barra, apoiou Carta assi-
nada por colegas e, em novembro da-
quele ano, ajuizou Ação Direta de In-
constitucionalidade (Adin) contra o ar-
tigo 10 da Lei Complementar 734/93, 
que estabelece regras para eleição do 
PGJ –  ação cujos pedidos iniciais fo-
ram julgados improcedentes. Mais tar-
de, no início de 2014, uma das direto-
ras do Departamento de Previdência 
da entidade de classe, Deborah Pier-
ri, defendeu o direito de promotor de 
Justiça se candidatar ao cargo de PGJ, 
em trabalho de sua autoria enviado ao 
Órgão Especial e posteriormente en-
caminhado ao CSMP.

Souza Rossini e José Roberto Rochel de 
Oliveira; na outra, Pedro de Jesus Juliot-
ti, Joiese Filomena Buffolin Salles, Ana 
Margarida Junqueira Beneducci e Edu-
ardo Roberto Del Campo.

Durante o encontro, por acordo 
entre os conselheiros, foram também 
definidas as composições das quatro 
comissões regimentais do CSMP. A Co-
missão de Revisão de Súmulas contará 
com Hamilton Alonso Junior, Pedro de 
Jesus Juliotti e Joiese Filomena Buffolin 

Salles; a Comissão de Movimentação 
de Carreira, com o secretário Olheno 
Ricardo de Souza Scucuglia e Joiese Fi-
lomena Buffolin Salles; a Comissão de 
Atualização do Regimento Interno e As-
sentos terá Augusto Eduardo de Souza 
Rossini, Eduardo Roberto Del Campo e 
José Roberto Rochel de Oliveira José 
Roberto Rochel de Oliveira; e, por fim, 
a comissão de Prerrogativas Institucio-
nais será composta por Ana Margari-
da Junqueira Beneducci, Walter Paulo 

Sabella e Augusto Eduardo de Sou-
za Rossini.

A posse formal dos conselhei-
ros do CSMP ocorreu em conjunto 
com a dos 20 procuradores eleitos 
para comporem o Órgão Especial 
para e dos novos integrantes da Co-
missão Permanente Processante, to-
dos para a gestão 2018-2019. A ceri-
mônia ocorreu em 10/01 no Auditó-
rio Queiróz Filho, no edifício sede da 
Instituição, no Centro de São Paulo.

Os conselheiros Juliotti e Rossini apresentaram votos em separado, defendendo que restrição da elegibilidade à 2ª Instância está em desacordo com a Carta Magna
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Reunião realizada pela APMP mobiliza mais 
de 80 aposentados do Ministério Público
Durante o encontro, foram debatidos diversos assuntos de interesse de inativos e pensionistas

Presidente Molineiro e a diretora de aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, ressaltaram o empenho da diretoria na defesa de prerrogativas dos inativos

Cerca de 80 membros aposen-
tados do Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP) 

compareceram em 16/01 à reunião 
realizada pela APMP, por meio de seu 
Departamento de Aposentados, que 
tem como diretora a procuradora de 
Justiça Cyrdêmia da Gama Botto. O 
objetivo foi debater assuntos de in-
teresse de inativos e pensionistas. 
Representaram a APMP, além da di-
retora de Aposentados, o presiden-
te, José Oswaldo Molineiro, o 2º vi-
ce-presidente, Gabriel Bittencourt, 
o 1º secretário, Paulo Penteado, e o 
1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.

No encontro, o presidente des-
tacou o empenho da diretoria da 
APMP na defesa de direitos e prer-
rogativas do Ministério Público e 
dos respectivos membros, da ativa 
e aposentados. “Estamos honrando 
nosso compromisso, assumido des-
de a nossa campanha com a classe. 
Temos lutado de forma incansável e 
altiva, diuturnamente, por melhores 

condições ao Ministério Público e a 
seus membros”, afirmou Molineiro, 
que encerrou a reunião com uma sé-
rie de encaminhamentos práticos - 
entre elas, uma reunião da diretoria 
da APMP e dos aposentados com o 
procurador-geral de Justiça, Gianpa-
olo Smanio, realizada em 06/02.

A diretora Cyrdêmia da Gama 
Botto acrescentou: “Vocês estão em 

boas mãos. Os aposentados são uma 
das prioridades desta diretoria”. Já o 
1º secretário, Paulo Penteado, des-
tacou o trabalho feito em Brasília 
junto aos parlamentares e abordou 
as propostas legislativas em trâmite 
no Congresso Nacional, pontuando 
perspectivas e eventuais riscos para 
o Ministério Público e seus membros, 
ativos e inativos e pensionistas.
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Reunião solicitada pela diretoria da APMP com os aposentados e o PGJ Gianpaolo Smanio foi realizada no dia 06/02
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