APMP

EM AÇÃO

Órgão Informativo da Associação Paulista do Ministério Público - Gestão 2017/2018 - Nº 57 - Março de 2018

Vitória: reunião do CSMP é
transmitida pela 1ª vez ao vivo
Avanço foi reivindicado por José O.Molineiro e Pedro Juliotti no biênio 2014-2015
Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

O

Conselheiro Pedro de Jesus Juliotti (1º à direita) durante reunião do Conselho Superior do Ministério Público

Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) realizou sua primeira reunião
transmitida ao vivo, via Skype, no
dia 27/02. O avanço, que confere
transparência aos encontros, é resultado de uma reivindicação feita
no biênio 2014/2015 pelos então
conselheiros José Oswaldo Molineiro, atual presidente da APMP,
e Pedro de Jesus Juliotti, que integra novamente a composição do
colegiado. Em 2013, a entidade de
classe paulista iniciou a inédita cobertura jornalística das reuniões do
colegiado. Páginas 3 [Editorial] e 7

Executiva dos Grupos de Estudos

Presidente Molineiro participa de

Terapêutica completa 16 anos

começa a definir diretrizes

reunião com ministro do STF Página 9
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BRASÍLIA – A diretoria da APMP prossegue mobilizada permanentemente na capital federal, em defesa dos direitos e prerrogativas
da classe, da Instituição e da sociedade. Um dos assuntos acompanhados é o Projeto de Lei do Extrateto, cuja Comissão Especial
teve o trabalho prorrogado por mais dez sessões. Para tratar sobre esse e outros temas, a APMP participou, ainda, de reunião da
Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) em Brasília (foto), na sede da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). Os dirigentes da APMP participaram
também, em Brasília, de bate-papo ao vivo transmitido por rede
social sobre a Reforma da Previdência e, de reunião do Conselho
Deliberativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) que tratou de diversos assuntos de interesse dos promotores e procuradores de Justiça. Páginas 4, 5 e 6
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APMP 80 anos: programa Justiça
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
VITÓRIA DA TRANSPARÊNCIA E DA DEMOCRACIA
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores e do Conselho de Estudos e
Políticas Institucionais (Conepi).
A partir de então, notícias sobre
todos os assuntos de relevância abordados nestes colegiados são divulgados no site da APMP, no boletim impresso que é enviado mensalmente
aos associados em todo o Estado de
São Paulo e replicadas por email e em
nas redes sociais. Dessa forma, a Associação contribui de fato para a ampliação do acesso democrático à informação e para um Ministério Público cada
vez mais transparente. Parabéns aos
colegas do CSMP, à classe e à Instituição pela vitória concretizada!
José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

Foto: Rogério Oliveira/APMP

O início das
transmissões ao
vivo, via Skype, das
reuniões do Conselho Superior é uma
grande vitória da transparência e da
democracia para o Ministério Público
de São Paulo. Quero, aqui, parabenizar
o colega Pedro de Jesus Juliotti, que,
junto comigo, no biênio 2014/2015,
levou esta fundamental reivindicação
ao colegiado – e agora, em seu retorno ao CSMP, comemora sua conquista.
A transmissão ao vivo das reuniões do Conselho também é uma vitória
da APMP. Em 2013, quando integrei a
diretoria como vice-presidente, nossa
entidade de classe criou a Assessoria
de Imprensa, que passou a fazer a cobertura jornalística inédita de todas as
reuniões do colegiado, bem como as

A Assembleia Legislativa de
Mato Grosso do Sul aprovou em
20/02 uma emenda constitucional
que autoriza todos os membros do
Ministério Público daquele Estado,
incluindo os promotores de Justiça,
a concorrerem ao cargo de procurador-geral de Justiça. Agora, apenas
quatro Estados continuam vedando
essa possibilidade: São Paulo, Minas
Gerais, Roraima e Tocantins. Em São
Paulo, a medida repercutiu no Conselho Superior [leia na página 7].

CARTILHA INFORMA SOBRE
CRIMINALIDADE CIBERNÉTICA
Com apoio da APMP, está
sendo preparada para envio a todos os associados a cartilha “Engenharia Virtual”, idealizada e organizada pelo procurador de Justiça Paulo Marco Ferreira Lima, um
dos diretores do Departamento de
Informática da entidade de classe.
O material objetiva fornecer informações e dados para evitar condutas perigosas que facilitem a ação
de criminosos que agem por meio
da rede mundial de computadores.

ARNALDO HOSSEPIAN RECEBE
MEDALHA ‘OSWALDO CRUZ’

FUTEBOL – No fim de semana de 24 e 25/02, os atletas da APMP iniciaram, na Sede Campestre, em São Roque (SP), os treinamentos para a disputa do XVII Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Público,
em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no próximo mês de novembro.
Os associados também gravaram vídeos prestando depoimentos sobre a
origem e a história dos times de futebol da entidade de classe para reportagem que integrará o projeto dos 80 anos da APMP. Na ocasião, a galeria
de troféus da Sede Campestre recebeu também as taças conquistadas
no XVI Torneio Nacional de Futebol Society, realizado em 2017, no Ceará.
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Em cerimônia realizada no
Palácio do Planalto, em Brasília (DF),
no dia 27/02, Arnaldo Hossepian
Salles Lima Júnior, representante
do Ministério Público no Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), recebeu
a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz,
na Categoria Ouro. O procurador de
Justiça de São Paulo foi homenageado em virtude do reconhecimento
por parte da Presidência da República “aos relevantes serviços prestados à saúde pública brasileira”.
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Rua Riachuelo, nº 115, 11º andar - Centro
São Paulo (SP) - CEP 01007-904.
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www.apmp.com.br
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‘Justiça Terapêutica’ visa atendimento à saúde
Programa é desenvolvido há 16 anos em São Paulo por membros do Ministério Público e juízes

O promotor Hélio Loma Garcia fala a participantes de reunião no Fórum Regional de Santana, na capital

U

ma proposta de atendimento à saúde em substituição a
uma pena: este é o acordo realizado entre o promotor de Justiça, o
advogado e o juiz para usuários de álcool e drogas que cometem infrações
leves. A alternativa está inserida no
programa “Justiça Terapêutica”, desenvolvido por membros do Ministério Público e juízes, iniciado pela Promotoria de Justiça e Fórum Regional
de Santana, em São Paulo, em 2002.
O trabalho é direcionado para o
infrator usuário de álcool e/ou de drogas, para lidar melhor com a questão
do abuso e da dependência, além de
avançar na resposta para a sociedade.
A partir daí, os promotores sentiram a
necessidade de colocar essas pessoas
mais próximas do serviço de saúde e

dos grupos de mútua ajuda, que são
as Organizações Não-Governamentais
(ONGs) que ajudam aqueles que desejam se afastar dos vícios.
Com o tempo, os contatos se
estenderam para os órgãos públicos
de saúde, de assistência social, de
outros municípios, do Estado e de
universidades. Inúmeras reuniões
foram realizadas para estruturar o
projeto. Os casos geralmente chegam à Promotoria a partir do registro
da ocorrência policia. Antes da audiência com o juiz, os infratores são
intimados a assistir palestras com
grupos de ajuda como os Alcoólicos
Anônimos (AA), Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo e o
Grupo de Familiares Nar-Anon.

Eles se apresentam e propõem
auxílio às pessoas que desejam enfrentar a dependência. “Aceitando o
acordo como forma de transação penal ou como forma de suspensão condicional do processo, tudo isso previsto na Lei 9.099/95, a pessoa passa
a frequentar uma dessas entidades
que ela mesma escolhe, e daí tem o
compromisso de poder participar e
comprovar essa participação”, detalha o promotor de Justiça Hélio Loma
Garcia.
Os infratores também podem
escolher o tratamento oferecido pelo
Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Psiquiatria Dra. Jandira Masur, na Vila Maria, que oferece
atendimento para questões de abuso
ou dependência de álcool e de drogas,
entre outros problemas. O trabalho é
realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem custos, e oferece atendimento de técnicos e de profissionais
com experiência nessa área.
A mudança positiva atinge não
só a pessoa que está passando pelo
atendimento, mas também para os
familiares, que são convidado a acompanhar os infratores quando eles
comparecem ao Fórum – quando,
muitas vezes, dão testemunhos comoventes sobre a transformação que
o afastamento do álcool e das drogas,
a partir do programa “Justiça Terapêutica”, proporcionou às suas vidas.

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
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Câmara dos Deputados prorroga os

A

Comissão Especial criada em
setembro de 2017 na Câmara dos Deputados para proferir parecer sobre o Projeto de Lei
do Extrateto (PL 6726/2016, antigo
PLS 449/2016 do Senado Federal)
teve sua sétima prorrogação de prazo, por mais dez sessões. O requerimento, assinado pelo presidente
do colegiado, deputado federal Benito Gama (PTB/BA), com quem a
diretoria da APMP tem se reunido
sistematicamente, foi enviado para
apreciação do Plenário e aprovado
em 27/02. Isso porque, cinco dias
antes, o presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia (DEM/
RJ), havia anunciado que apenas pautaria a matéria somente após a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) sobre o auxílio-moradia, prevista para o dia 22/03, segundo declarações da ministra Carmén Lúcia,
presidente da Corte.
O Projeto de Lei do Extrateto está em análise na citada Comissão Especial e redefine o que deve

e o que não deve ser submetido ao
limite remuneratório imposto pela
Constituição para todo o funcionalismo público. A diretoria da APMP
tem acompanhado a proposta de
perto desde a sua apresentação no
Senado Federal. Em conjunto com
presidentes de associações de todo
o país e com os dirigentes da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), os dirigentes da entidade de classe paulista participam de força-tarefa em
Brasília e compareceram a todas as
reuniões da Comissão desde sua instalação, em 12/09/2017. A intenção é
ampliar o debate e criar canais para
a apresentação de sugestões benéficas aos membros do Ministério Público e à Instituição.
Todo o trâmite do Projeto de
Lei do Extrateto 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 rela-

Fotos: APMP

Requerimento foi assinado pelo presidente do colegiado, deputado Benito Gama, c

A partir da esquerda, o deputado federal Antonio Goulart, o presid
Gama (presidente da Comissão Especial do Extrateto) e o 1º secretá

tora – senadora Kátia Abreu (PMDB/
TO). Em seguida, a matéria foi enviada à Câmara dos Deputados, onde
deveria passar por pelo menos três
comissões antes de chegar ao Plenário. As três comissões foram substituídas pela referida Comissão Especial.

Diretoria da APMP participa de bate-papo ao v

Paulo Paim conversa com o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, com o presidente José Oswaldo Molineiro,
com o assessor de Assuntos Institucionais, Marcelo Rovere, e com o presidente da AMP/RS, Sérgio Harris

O presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro, o 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Júnior, e um
dos assessores do Departamento de
Assuntos Institucionais e Parlamentares, Marcelo Rovere, acompanha-
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dos do presidente da Associação do
Ministério Público do Rio Grande do
Sul (AMP/RS), Sérgio Hiane Harris, participaram no dia 21/02, em Brasília, de
bate-papo ao vivo transmitido por rede
social com o senador Paulo Paim (PT/

RS), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência. O
encontro, transmitido diretamente do
Plenário do Senado, teve como tema a
retirada de pauta da Reforma da Previdência, após o anúncio de intervenção
federal no Estado do Rio de Janeiro.
Na ocasião, Paulo Paim agradeceu o compromisso e o apoio dos
membros do Ministério Público ao seu
trabalho à frente da Comissão, em especial do 1º secretário da APMP, que
participou ativamente e deu subsídios
para o relatório final da CPI, aprovado
por unanimidade. “A partir desta ajuda, conseguimos esse belo resultado,
que fez com que o governo recuasse.
Conseguimos provar que a Previdência
é superavitária. O trabalho brilhante de

2016
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s trabalho da Comissão do Extrateto

com quem a diretoria da APMP tem se reunido sistematicamente na capital federal

dente da APMP, José Oswaldo Molineiro, o deputado federal Benito
ário da entidade de classe paulista, Paulo Penteado Teixeira Junior

NOTA TÉCNICA – Em fevereiro de
2017, a diretoria da APMP elaborou Nota Técnica com posicionamento contrário ao Projeto do Extrateto, que foi produzida por quatro de seus diretores: Renato Kim
Barbosa, 1º tesoureiro, Daniel Leme

de Arruda, conselheiro fiscal e um
dos diretores do Departamento de
Prerrogativas Financeiras, Pérsio
Ricardo Perrella Scarabel, um dos
diretores do Departamento de Estudos Institucionais, e Vinicius Rodrigues França, um dos diretores
do Departamento de Condições de
Trabalho. Diz trecho do documento: “É importante consignar (…) que
tal projeto de lei apresenta vícios
formais e materiais, caracterizando inconstitucionalidades que proscrevem sua aprovação e respectiva entrada em vigor”.
E acrescenta: “Vale consignar
que o Ministério Público concebido
pelo poder constituinte originário
em 1988 possui caráter nacional,
vedando-se qualquer discriminação
ou diferenciação entre os Ministérios Públicos em seu regime jurídico, sobretudo em questões remuneratórias, ainda mais por meio de
projeto de lei ordinária”. Em outubro de 2017, a Nota Técnica sobre
o Projeto de Lei do Extrateto pro-

duzida pela APMP foi encampada
pela Conamp. O 1º secretário da
entidade de classe paulista, Paulo
Penteado Teixeira Junior, nomeado assessor especial da Conamp,
foi um dos relatores do substitutivo elaborado ao PL 6726 e revisor
de texto substitutivo ao PL 3123
(apensado ao PL do Extrateto) da
Frente Associativa da Magistratura
e do Ministério Público (Frentas).
Em 19/02, Penteado participou de reunião da Frentas na sede
da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) para
apresentar minutas de emendas e
destaques à Reforma da Previdência (PEC 287/16) e ao PL do Extrateto. Além dessas iniciativas, a diretoria da APMP, por intermédio de
seu presidente, José Oswaldo Molineiro, e de sua diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia
da Gama Botto, contratou, em São
Paulo, o escritório José Manoel de
Arruda Alvim Netto para dar parecer sobre o Projeto do Extrateto.

vivo sobre Previdência com senador Paulo Paim
Paulo Penteado foi fundamental”, ressaltou o senador. Penteado, hoje considerado um dos maiores especialistas em Previdência no país, é autor de
Nota Técnica sobre o tema, encampada pela Conamp, que foi distribuída a
todos os parlamentares no Congresso.
O 1º secretário da APMP, durante a conversa informal, lembrou
que Paulo Paim não apenas presidiu a
CPI, mas também ingressou com ação
no Supremo Tribunal Federal (STF)
diante da afirmação do presidente
da República, Michel Temer (PMDB),
de que poderia suspender o Decreto de Intervenção caso fosse votar a
Reforma. “Todo o processo de alteração constitucional fica congelado.
Não é possível, neste caso, propor ou
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Mobilização permanente: o presidente José Oswaldo Molineiro, o 1º secretário, Paulo Penteado, e o
assessor de Assuntos Institucionais e Parlamentares, Marcelo Rovere, durante sessão no Congresso

sequer discutir qualquer PEC”, observou Paulo Penteado.
Por sua vez, o presidente da APMP,
José Oswaldo Molineiro (que é,b o representante da Conamp na Região Sudeste),
agradeceu o senador pelo esforço e pela

altivez contra a aprovação da Reforma
da Previdência: “Agradeço não apenas
como representante de uma classe, mas
em nome da sociedade brasileira, que
acabaria prejudicada por uma reforma
idealizada sem uma discussão maior”.
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Conselho Deliberativo da Conamp debate
diversos assuntos de interesse da classe
Presidente Molineiro e secretário Paulo Penteado representaram a APMP na reunião em Brasília
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Foto: Conamp
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Representantes de associações do Ministério Público de todo o país durante o encontro na capital federal

DECISÃO FAVORÁVEL – No dia
07/10/2014, representantes da diretoria da APMP compareceram à sessão extraordinária - e histórica - do
Conselho Nacional do Ministério Público (CMNP), em Brasília, que aprovou, por unanimidade, a concessão
de auxílio-moradia aos membros do
Ministério Público da União e dos Es-

tados. De acordo com o conselheiro
Jeferson Coelho, relator da matéria e
presidente da Comissão de Controle
Administrativo e Financeiro do CNMP
na época, “os membros da Instituição
fazem jus à ajuda de custo, desde que
não disponibilizado imóvel funcional
condigno, na localidade de lotação ou
de sua efetiva residência”.

Foto: Divulgação

m dos temas abordados em
reunião do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) realizada nos dias 19,
20 e 21/02, em Brasília, foi a defesa
de prerrogativas do Ministério Público e de seus membros. O presidente
da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira
Junior, participaram do encontro. Tanto a Conamp quanto suas associações
filiadas defendem a legalidade do pagamento de verbas previstas no ordenamento jurídico aos membros do
Ministério Público, inclusive o auxílio-moradia. O julgamento do Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre a matéria está previsto para o dia 22/03, segundo declarações da ministra Cármen
Lúcia, presidente da Corte.
A APMP sempre defendeu todas
as prerrogativas dos membros do Ministério Público. Em São Paulo, o primeiro requerimento de auxílio-moradia, de caráter indenizatório, foi feito
pela diretoria da APMP à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) em 01/10/2013,
e o segundo, para reiterar a solicitação, em 26/09/2014. Os dois requerimentos feitos pela entidade de classe paulista, que não tiveram resposta,
basearam-se no art. 181, inciso IV, da
Lei Orgânica Estadual, que determina
que o pagamento é legal, já que não
há moradia oficial para membros do
Ministério Público no Estado de São
Paulo (MPSP).
Mais tarde, em junho de 2015,
a diretoria da APMP voltaria a tratar
sobre a matéria, ao pedir que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) rejeitasse representação
que pedia a suspensão do pagamento do auxílio-moradia aos membros
do MPSP. Três meses depois, a representação com pedido de medida cautelar foi considerada improcedente e
arquivada por decisão unânime dos
conselheiros do TCE-SP.

REUNIÃO INSTITUCIONAL – O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, participou no dia 07/02, a convite do presidente da
Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), Jayme Martins de Oliveira Neto, de reunião realizada em com juízes de todo o país com o vice-líder do governo na Câmara, deputado Rogério Rosso (PSD/DF), para
tratar de assuntos de interesse do Ministério Público e da Magistratura.

2016
APMP EM AÇÃO - Março 2018

Transparência: Conselho Superior realiza
primeira r eunião com transmissão ao vivo
Avanço foi elogiado pelo corregedor Paulo Afonso Garrido de Paula e por todos os membros do Conselho
Foto: APMP
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itória histórica: enfim, o Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP) realizou sua
primeira reunião transmitida ao vivo,
via Skype, no dia 27/02. O avanço, que
confere transparência aos encontros,
é resultado de uma reivindicação feita no biênio 2014/2015 pelos então
conselheiros José Oswaldo Molineiro, atual presidente da APMP, e Pedro de Jesus Juliotti, que integra novamente a composição do colegiado e que é, também, coordenador
da Assessoria Especial da Presidência da entidade de classe paulista.
A iniciativa foi elogiada, na reunião de 27/02, pelo corregedor-geral
do Ministério Público do Estado de São
Paulo (MPSP), Paulo Afonso Garrido de
Paulo: “Gostaria de louvar essa transmissão ao vivo das reuniões do CSMP.
E também, nesse sentido, porque sou
testemunha, cumprimentar o Dr. Juliotti, que vem se manifestando e cobrando esta transmissão em muitas
oportunidades, juntamente com o Dr.

Reivindicação foi feita por José Oswaldo Molineiro e por Pedro Juliotti, conselheiros no biênio 2014-2015

Molineiro. Ambos, em gestão anterior
[do CSMP], cobravam e nunca deixaram o tema cair em esquecimento”.
A novidade foi saudada por todos os outros membros do Conselho.
Segundo o secretário do colegiado,
Olheno Ricardo Scucuglia, cerca de 70
promotores e procuradores de Justiça acompanharam a reunião por meio

eletrônico. Na ocasião, o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio
Smanio, despediu-se da presidência
do CSMP, pois se licenciou em 05/03
para concorrer à reeleição ao cargo.
Durante seu afastamento, quem ocupa o cargo máximo da Instituição é o procurador
de Justiça Walter Paulo Sabella.

CSMP repercute elegibilidade promotor à PGJ aprovada no MS
Outro tema debatido na reunião de 27/02 do CSMP foi a elegibilidade de promotor de Justiça ao
cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ). O tema veio à tona por
iniciativa do conselheiro Pedro de
Jesus Juliotti, que ressaltou: “Gostaria de parabenizar o Ministério
Público de Mato Grosso do Sul pela
aprovação, no dia 20 de fevereiro,
de uma emenda constitucional que
autoriza todos os membros do Ministério Público daquele Estado a
concorrerem ao cargo de PGJ. Agora, apenas os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins continuam vedando a possibilidade de promotores concorrerem
ao cargo máximo da Instituição”.
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O conselheiro prosseguiu:
“Aproveito para solicitar o envio imediato à Assembleia Legislativa de
São Paulo de projeto de lei com esse
mesmo objetivo”. Juliotti relembrou
ainda a consulta feita pela Instituição à classe sobre o tema em junho
2015, que resultou em 736 votos a
favor, 234 contrários, dois votos em
branco e dez nulos. Na ocasião, o resultado da votação foi então levado
ao conhecimento do Órgão Especial
do Colégio de Procuradores de Justiça - onde tramita, desde agosto
de 2014, expediente a respeito do
mesmo tema.
BANDEIRA HISTÓRICA DA APMP – A
elegibilidade de promotor de Justiça
ao cargo de PGJ é uma das bandei-

ras históricas da APMP, que, ainda
em 2007, na gestão do presidente
Washington Epaminondas Medeiros Barra, apoiou a Carta assinada por colegas e, em novembro
daquele ano, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin)
contra o artigo 10 da Lei Complementar 734/93, que estabelece regras para eleição do PGJ – ação
cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Mais tarde, em 2014, Deborah Pierri, uma
das diretoras do Departamento
de Previdência da APMP, defendeu o direito de promotor se candidatar à PGJ em trabalho de sua
autoria enviado ao Órgão Especial
e depois encaminhado ao CSMP.
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Executiva dos Grupos de Estudos faz p
 rimeira
reunião para definir diretrizes do ano
Coordenadora propôs inovações e presidente Molineiro fez conexão com projeto 80 anos da APMP
Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

A

Celeste Leite, Paulo Penteado, presidente Molineiro, Marcos Akira, Renato Kim Barbosa e Hércules Sormani

coordenadores regionais de Bauru,
Hércules Sormani Neto, e de Presidente Prudente, Marcos Akira Mizu-

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS – A 13ª Competição Internacional de Mediação Empresarial foi realizada
entre os dias 02 e 07/02, em Paris (França), o pela
Câmara de Comércio Internacional (CCI), que busca
promover o uso da mediação e criar a cultura da resolução pacífica de conflitos. A promotora de Justiça
Celeste Leite dos Santos, uma das diretoras da APMP
Mulher e do Departamento de Convênios e Eventos
da entidade de classe, atuou como juíza no evento. O convite ocorreu em razão de sua tese de doutorado defendida em 2003 na Universidade de São
Paulo (USP), intitulada “Mediação para o Divórcio”.
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saki, além do 1º secretário da APMP,
Paulo Penteado Teixeira Junior, e do
1º tesoueiro, Renato Kim Barbosa.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

primeira reunião do ano da
Executiva dos Grupos de Estudos (GEs) foi realizada em
23/02 na Sede Executiva da APMP.
Na ocasião, a coordenadora-geral
dos GEs, Celeste Leite dos Santos,
apresentou propostas e inovações
no conjunto de diretrizes para 2018.
O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, fez conexão das atividades dos GEs com os 80 anos da
entidade da Associação, comemorados este ano.
“Gostaria de agradecer a presença dos colegas, sabemos das dificuldades para participação nos Grupos de Estudos. A Associação também permanece presente, com o auxílio material, a estrutura e o apoio
necessário”, afirmou o presidente da
APMP. Estavam presentes também os

LUTA POR IGUALDADE – O programa Cartão de Visita,
da emissora de TV Record News, recebeu em 17/02
Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, uma das diretoras da
APMP Mulher, para falar sobre assédio sexual e luta
das mulheres pela igualdade de direitos. Mestre em
Direitos Humanos pela Universidade New South Wales, na Austrália, a promotora de Justiça, durante a
entrevista, falou sobre a definição do que é considerado assédio, relembrando casos que ganharam
repercussão na mídia. Outros temas abordados foram a baixa participação feminina nos poderes públicos e a diferença salarial entre homens e mulheres.

2016
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Presidente Molineiro participa de reunião
com o ministro do STF Alexandre de Moraes
Também compareceram a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, e PGJs de diversos Estados
Foto: Lucas Amaral/APMP

O

Reunião dos procuradores-gerais realizada no edifício-sede do Ministério Público do Estado de São Paulo

rador-geral de Justiça de Sergipe, José
Rony Silva Almeida, e a vice-procuradora-geral de Justiça do MP do Distrito Federal, Selma Leite do Nascimento
Sauerbronn de Souza (foto).

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, presidente em exercício do CNPG na ocasião, o secretário
administrativo da PGJ de São Paulo,
Fernando Pastrorelo Kfouri, o procu-

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro, participou no dia 05/02 de reunião
do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) realizada no edifício-sede do Ministério Público do Estado
de São Paulo (MPSP), no Centro da capital. O encontro contou com a presença do ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal (STF), da
presidente da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp), Norma Angélica Reis Cardoso
Cavalcanti, e de procuradores-gerais
de Justiça de diversos Estados.
Durante a reunião, o colegiado
debateu temas relevantes ao Ministério
Público e aos seus membros. Na mesa
do encontro, além do presidente da
APMP, da presidente da Conamp e do
ministro do STF, estavam o procurador-

PRESIDENTE ELEITO DA CONAMP – O atual 1º
vice-presidente e presidente eleito da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Victor Hugo Palmeiro de Azevedo
Neto, visitou em 19/02 a APMP. Ele foi recebido
pelo presidente José Oswaldo Molineiro, pelo
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez,
pelo 1º secretário, Paulo Penteado (assessor da
Conamp), pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, e pelo coordenador da Assessoria Especial
da Presidência, Pedro de Jesus Juliotti, que é,
também, membro do Conselho Superior do MP.
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DEPUTADO FEDERAL – A diretoria da APMP recebeu em 19/02 visita do deputado federal Vicente Cândido (PT/SP) na Sede Executiva, no
Centro da capital paulista. Recepcionaram o
parlamentar o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário, Paulo Penteado
Teixeira Junior, e o 1º tesoureiro, Renato Kim
Barbosa. Durante o encontro, foram debatidos
projetos em tramitação na Câmara dos Deputados de interesse dos promotores e procuradores de Justiça, da Instituição e da sociedade.
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Diretoria debate temas de interesse dos
aposentados em reunião na Sede Social
Presidente Molineiro reforçou convite para que todos participem do projeto dos 80 anos da APMP
Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

A

Na reunião, Cyrdêmia da Gama Botto, José Oswaldo Molineiro, Gabriel Bittencourt Perez e Paulo Penteado

Além do presidente José
Oswaldo Molineiro e da diretora Cyrdêmia da Gama Botto, representaram a diretoria da APMP no evento

Gabriel Bittencourt, 2° vice-presidente, Paulo Penteado Teixeira Junior, 1°
secretário, e Renato Kim Barbosa, 1°
tesoureiro.

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

diretoria da APMP realizou, em
23/02, realizou nova reunião
com cerca de 60 aposentados
e pensionistas do Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPSP). O encontro,
comandado pelo presidente da APMP,
José Oswaldo Molineiro, e pela diretora do Departamento de Aposentados,
Cyrdêmia da Gama Botto, aconteceu
no Auditório “Francismar Lamenza”, da
Sede Social APMP, no Largo São Francisco, Centro de São Paulo.
No encontro, foram debatidos
temas de interesse dos promotores
e procuradores de Justiça aposentados e da Instituição. O presidente
Molineiro reforçou o convite para os
aposentados participarem do projeto
que homenageia os 80 anos da APMP,
comemorados este ano, com depoimentos e vídeos que serão registrados e apresentados em breve para
todos os membros da instituição e
para a população em geral.

ENCONTRO INSTITUCIONAL – O presidente da
APMP, José Oswaldo Molineiro, foi recebido na
sede da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), na capital, pelo presidente daquela entidade de classe, Fernando Figueiredo Bartoletti, pela 1ª vice-presidente, Vanessa Ribeiro Mateus, e pelo 2º vice-presidente, Claudio Antonio
Soares Levada. No encontro foram tratados assuntos de interesse comum das carreiras, em especial os que tramitam no Congresso Nacional.
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LEI DE EXECUÇÕES CRIMINAIS – O promotor
de Justiça César Dario Mariano da Silva lançou
a obra “Lei de Execuções Criminais Comentada”, pela Editora Juruá, fruto de sua experiência atuando nesta área. No livro, o autor analisa as questões atinentes à execução criminal
de forma técnica e cita diversos posicionamentos doutrinários existentes, com a respectiva
jurisprudência (súmulas e julgados). Sobre o
tema, o autor concedeu entrevista à TV APMP.

2016
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Evento foi realizado na mesma data da solenidade de vitaliciamento realizada no auditório do Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, na capital

Promotores de Justiça do 91º Concurso
comemoram vitaliciamento com festa
Jantar realizado no Buffet Torres foi organizado pela APMP em conjunto com os vitaliciandos

A

dio de Mello Ferreira, Cláudio Santos Machado, Cláudio Sergio Alves
Teixeira, Daniel Henrique Silva Miranda, Daniela Michele Santos Neves, Danilo Orlando Pugliesi, Denise Cristina da Silva, Diego Rafael do
Amaral Montanheiro, Eduardo Augusto Velloso Roos Neto, Ezequiel
Vieira da Silva, Fabio Gunço Kacuta,
Felipe Amorim Castellan, Felipe Duarte Paes Bertolli, Fernanda Tinoco
Ramos, Filipe Teixeira Antunes, Flavia Lias Sgobi, Flavio José da Costa,
Flávio Leão de Carvalho, Francine Pereira Sanches, Gabriela Freire Vita,
Gabriela Silva Gonçalves Salvador,
Gregório Edoardo Raphael Selingardi Guardia, Gustavo José Pedroza Silva, Igor Volpato Bedone, João Otávio
Bernardes Ricupero, José Francisco
Ferrari Junior, Júlia Alves Camargo,
Juliano Carvalho Atoji, Larissa Detomini, Livi Rodrigues de Souza, Lucas Corradini da Silva, Lúcio Camar-

go de Ramos Junior, Marcelo Otavio
Camargo Ramos, Mariana Bernardes Andrade, Mariana Corrêa Viana, Mariana de Melo Saraiva Marangoni, Matheus Bulgarelli de Freitas
Guimarães, Milena Aparecida Carli,
Monize Flávia Pompeo, Murilo Arrigeto Perez, Nelise Lagustera Demarqui, Olavo Evangelista Pezzotti,
Paula Garmes Reginato Coube, Paulo Vinicius de Camargo Bispo, Priscila Longarini Alves, Rafael de Paula
Albino Veiga, Rafael Salzedas Arbach, Reinaldo Iori Neto, Renata França Cevidanes, Renata Pires Smith da
Silva, Renato Abujamra Fillis, Rita de
Cassia Imashita Becca Sakai, Rodrigo
Belline Lopes, Sergio Henrique Marino, Thais de Almeida Smanio, Thaís de Freitas Cavalari, Tiago Beretta
Galvão Godinho, Tiago Antonio de
Barros Santos, Tulio Vinicius Rosa,
Valter Luciano Leles Junior e Vinícius Bonesso Guillen.

Banda animou festa dos promotores vitaliciandos

Detalhe da animação na pista de dança do Buffet

Presidente Molineiro, da APMP, discursa no evento

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

pós a cerimônia de vitaliciamento dos 71 promotores
de Justiça do 91º Concurso
de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), realizada no dia 02/02,
houve festa no Buffet Torres, com
jantar comemorativo, na capital. O
evento foi organizado pela APMP,
em conjunto com os vitaliciandos.
Foram vitaliciados os promotores de Justiça: Ana Carolina Kamada
Schwendler, Ana Laura Ribeiro Teixeira Martins, Angélica Ramos de
Frias Sigollo, Belisa Barbosa Morales, Bruno Camargo Ferreira, Bruno
Gondim Rodrigues, Bruno Lessa Marinho, Bruno Morais Ferreira, Bruno
Orsini Simonetti, Bruno Paiva Tilelli
de Almeida, Bruno Rinaldin, Carlos
Bruno Gaya da Costa, Carlos Eduardo Devós de Melo, Carlos Eduardo
Targino da Silva, Carolina Augusto
Juliotti, Cesar Bocuhy Bonilha, Clau-
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A Associação Paulista do Ministério Público realizará
o XVIII TORNEIO ESPORTIVO no Grande Hotel Senac Águas de São Pedro (gestão 2017/2018), entre os dias 12
e 15 de Abril de 2018 (quinta a domingo).

DETALHES SOBRE INSCRIÇÕES, CONDIÇÕES/
FORMAS DE PAGAMENTO E OBSERVAÇÕES:

Na Sede Executiva da APMP, pessoalmente, ou pelo telefone
(11) 3188-6464, opção 05 - Departamento de Eventos.
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