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Smanio é reconduzido ao cargo
de procurador-geral de Justiça
Nomeação foi feita pelo governador após eleição que definiu lista tríplice

O

CSMP define lista
sêxtupla para o TJSP
Em reunião realizada em 10/04, o
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) definiu a lista sêxtupla para
ser encaminhada ao Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (TJSP) visando à
nomeação na corte por meio do quinto
constitucional, em virtude da aposentadoria do desembargador Raymundo
Amorim Cantuária. Os seis integrantes
definidos foram o procurador de Justiça José Kalil de Oliveira e Costa (9 votos), a procuradora Martha de Toledo
Machado (8 votos), o procurador Angelo Patrício Stacchini (7 votos), o procurador Luiz Antonio de Souza (7 votos),
o promotor Roberto Porto (7 votos) e
o procurador Delcio Delarco (5 votos).
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governador do Estado de São
Paulo, Márcio França (PSB), nomeou Gianpaolo Poggio Smanio para recondução ao cargo de procurador-geral de Justiça. Smanio encabeçou a lista tríplice enviada ao governador após vencer eleição realizada,
no dia 07/04, no Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPSP), quando
recebeu 1.178 votos. A procuradora
de Justiça Valderez Deusdedit Abbud
obteve 663 votos e o procurador de
Justiça Marcio Sérgio Christino obteve 358 votos. Antes mesmo da eleição,
no dia 06/04, a diretoria da APMP enviou ofício ao governador do Estado
solicitando a nomeação do mais votado pela classe para o cargo de PGJ.

MEMÓRIA DA ASSOCIAÇÃO – O procurador de Justiça aposentado João
Lopes Guimarães, o mais antigo ex-presidente vivo da APMP, esteve na Sede
Executiva, no dia 04/04, para entregar à diretoria material de seu acervo particular como contribuição ao projeto “APMP 80 anos”. Ele foi recebido pelo
presidente da entidade de classe, José Oswaldo Molineiro, e pelo 1º tesoureiro,
Renato Kim Barbosa. Lopes Guimarães presidiu a APMP no biênio 1975-1976.
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
DESTAQUE PARA O VALOR DO PROMOTOR DE JUSTIÇA

Além da recuperação histórica da atuação institucional de nossa
entidade de classe, o projeto “APMP
80 anos” tem, como um de seus vértices principais, a valorização do trabalho do promotor de Justiça. Mensalmente, destacamos aqui no Boletim APMP em Ação, sempre na página 3, uma iniciativa de relevância no
âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agora, damos início a um ciclo
de palestras que também ressaltam o
trabalho, o conhecimento e a produção intelectual dos colegas promotores de Justiça. Entre eles, César Dario
Mariano da Silva e Rafael de Oliveira

Costa, que, nos meses de abril e maio,
fazem exposições, respectivamente,
sobre “Improbidade Administrativa –
Aportes Teóricos e Práticos na Investigação e no Processo” e “Novos Desafios da Legisprudência”.
Outras palestras serão proferidas, ainda, pelos juristas Alysson Leandro Mascaro e Fredie Souza Didier
Júnior (os detalhes sobre inscrições,
locais e datas podem ser obtidos em
nosso Departamento de Eventos). Para
o segundo semestre, agendaremos
novas exposições. E contamos com a
participação de todos!
José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“Francisco Antonio Gnipper Cirillo, auguro-lhe uma trajetória satisfativa ao longo desta nova investidura como 1º vice-presidente da APMP.
Componentes de capacidade jurídica,
competência e dedicação elogiáveis
no desempenho de membro do Ministério Público e condições de positiva atuação na esfera de nossa Associação você os possui, no desenvolvimento de trabalho bem encetado na
companhia de denodados e combativos diretores guiados pelo comandante Molineiro, seu presidente. Fraterno
cumprimento.” – Márcio Cunha Berra, procurador de Justiça aposentado
“Parabéns, Pedro Juliotti e
Molineiro. A insistência dando reAPMP EM AÇÃO
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sultado: vocês reivindicaram [entre
2014 e 2015] e o Conselho Superior
do Ministério Público passou agora
a ter suas reuniões transmitidas ao
vivo, online, via Skype.” – Ricardo
Prado Pires de Campos, procurador de Justiça e um dos assessores
especiais da Presidência da APMP
“Parabéns à Conamp e à APMP,
que permitiram a escolha do grande Paulo Penteado para a tarefa brilhantemente cumprida na Comissão Parlamentar de Inquérito da Reforma da Previdência!” – Marcelo
Lima de Oliveira, promotor de Justiça de Rondônia, ex-tesoureiro da
Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp)
Revisão: Marcela Vaz
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP – GESTÃO 2017/2018
Presidente: José Oswaldo Molineiro
1º Vice-presidente: Francisco Antonio Gnipper Cirillo
2º Vice-presidente: Gabriel Bittencourt Perez
1º Secretário: Paulo Penteado Teixeira Junior
2º Secretário: Tiago de Toledo Rodrigues
1º Tesoureiro: Renato Kim Barbosa
2ª Tesoureira: Fabíola Moran Faloppa

PROMOTOR PUBLICA LIVRO
‘TESES CRIMINAIS PARA O MP’
O promotor de Justiça Fernando Vernice dos Anjos lançou o
livro “Teses Criminais para o Ministério Público”, produzido pela
APMP. O trabalho surgiu da compilação de teses criminais, segundo a
jurisprudência e a doutrina, e tem o
objetivo de auxiliar os membros do
Ministério Público em seu trabalho
cotidiano. De acordo com Fernando Vernice, o trabalho é resultado
da prática profissional como promotor de Justiça criminal.

PUBLICAÇÃO TRAZ CRÔNICAS
SOBRE CASOS DE DIVÓRCIO
O livro “Meu bem, meus
bens… – Crônicas jurídicas (e outras) para rir e refletir” (Idea Editora), de autoria do promotor de Justiça Gustavo Zorzella Vaz, foi lançado, com noite de autógrafos, na livraria Jalovi Altos, em Bauru (SP). A
obra reúne 33 crônicas inspiradas
em casos de divórcios vivenciados
pelo autor durante 30 anos de profissão. “Meu objetivo foi levar um
pouco de visão poética ao dia a dia
forense”, disse Zorzella Vaz.

PROCURADOR PROFERE
PALESTRA NA CAPITAL
O procurador aposentado
Carlos Francisco Bandeira Lins proferiu, em 03/04, no Clube Paulistano, a palestra “Costumes e crenças
dos indígenas do litoral brasileiro”.
Compareceram os procuradores Álvaro Fonseca de Arruda, Aurelio Moniz Aragão, Fernando José Martins,
José Geraldo Brito Filomeno, José
Hamilton Tavares e José Ricardo Peirão Rodrigues e os desembargadores José Roberto dos Santos Bedaque e Walter de Almeida Guilherme.
Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto
Diretor de Patrimônio: André Pascoal da Silva
Diretora de Relações Públicas: Paula Castanheira Lamenza
Diretor de Prerrogativas: Salmo Mohmari dos Santos Junior
Conselho Fiscal: Antonio Bandeira Neto, Enilson David Komono e
Pedro Eduardo de Camargo Elias (titulares); Daniel Leme de Arruda,
Fabiana Dal Mas Rocha Paes e Paulo Juricic (suplentes).
Associação Paulista do Ministério Público
Rua Riachuelo, nº 115, 11º andar - Centro
São Paulo (SP) - CEP 01007-904.
Telefone: (11) 3188-6464
www.apmp.com.br
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‘Tempo de Despertar’ torna-se Lei em São Paulo
Projeto idealizado e adotado no MPSP visa à ressocialização de autores de violência contra mulheres

E

Foto: Reprodução/ Site Justiça de Saia

m 12 janeiro
nhum recurso, mas
deste ano, a
com muita boa vontaAssembleia Lede e vários parceiros:
gislativa do Estado
Poder Judiciário local,
de São Paulo (Alesp)
Coordenadoria dos
promulgou a Lei nº
Direitos da Mulher,
16.659, que autoriza
OAB [Ordem dos Ado Governo do Estado
vogados do Brasil], sea instituir o Programa
cretarias municipais e
“Tempo de DesperPrefeitura”, conta Gatar”, idealizado e adobriela Manssur, no litado no Ministério Púvro “As especialistas”,
blico do Estado de São Promotora Gabriela Manssur em palestra de orientação do programa 'Tempo de Despertar' publicado pela APMP
Paulo (MPSP), desde
em 2016.
2010, pela promotora de Justiça Ma- MPSP, mostram que, entre 2014 e
O texto da Lei 16.659/2018 diz:
ria Gabriela Prado Manssur (uma das 2016, a reincidência caiu de 65% para “O Governo do Estado fica autorizado
diretoras do Departamento APMP 2%. Entre as causas mais alegadas a instituir o Programa Tempo de DesMulher na entidade de classe).
como justificativas para a prática da pertar, em parceria com o Poder JudiO projeto visa à ressocialização agressão, estão o fato de terem pre- ciário e o Ministério Público estaduais.
de autores de violência contra mulhe- senciado violência contra a mulher na O programa (...) tem por finalidade o
res, tendo como público-alvo homens infância e por estarem sob efeito de trabalho com grupo de autores de vioque estejam respondendo a inquérito álcool e/ou droga. Em oito edições, lência contra a mulher; (...) terá como
policial, procedimento de medidas a iniciativa já passou por territórios objetivo principal prevenir e combaprotetivas, prisão em flagrante e/ou como Santana e Penha, além de Ta- ter a violência doméstica, reduzindo
processos criminais em andamento boão da Serra, onde foi transformado a reincidência; (...) terá por finalidade
- com exceção de agressores que es- em lei municipal. Na capital paulista, o conscientizar os autores de violência
tejam com sua liberdade cerceada, te- projeto, que vem sendo replicado em doméstica sobre a situação de violênnham praticado crimes sexuais, sejam todo o Brasil, também inspirou a for- cia contra a mulher. Os autores de viodependentes químicos com compro- mulação de legislação específica.
lência doméstica serão encaminhametimento, portadores de transtor“Após vários estudos, vi que os dos a grupos de reflexão e discussão
nos psiquiátricos e autores de crimes melhores resultados de prevenção à sobre o tema, a fim de desconstituir
dolosos contra a vida. Eles recebem violência contra a mulher estavam o aprendizado de dominação e poder
orientações em palestras e trabalhos fundamentados nesses serviços de sobre a mulher. A periodicidade e a
coordenados. Dados estatísticos do responsabilização para homens au- duração do programa serão definidas
Núcleo de Combate à Violência Do- tores de violência. Implementamos a em conjunto pelos Poderes Executivo
méstica Contra a Mulher (Gevid), do primeira edição do projeto sem ne- e Judiciário e pelo MPSP”.

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 ou marcos.palhares@apmp.com.br
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Diretoria da APMP defende prerrogativas
dos membros do MP na capital federal
Presidente Molineiro e 1º secretário Paulo Penteado estiveram na Conamp e no Congresso Nacional
Foto: APMP

A

O deputado federal Alberto Fraga (à direita), vice-presidente da Comissão Especial que analisa o projeto sobre o teto do funcionalismo público, com o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e Paulo Penteado

bros da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público
(Frentas), reuniram-se para debater o assunto com o deputado federal Rubens Bueno (PPS/PR), relator da referida Comissão Especial.
O 1º tesoureiro da APMP, Renato Kim Barbosa, reuniu-se em São
Paulo com o presidente da AMB,
Jayme Martins de Oliveira Neto, autor de pedido no Supremo Tribunal
Federal (STF) que obteve a retirada

de pauta do auxílio-moradia. A diretoria da entidade de classe paulista esteve em contato constante com o magistrado desde que os
projetos de lei nocivos às duas instituições vêm sendo apresentados
no Congresso Nacional. Em fevereiro, Paulo Penteado esteve em evento com o deputado Rogério Rosso (PSD/DF), vice-líder do Governo
na Câmara, realizado na sede da
AMB, a convite de Jayme Oliveira.

10
NOV

20H

SÁBADO

diretoria da APMP, representada pelo seu presidente, José
Oswaldo Molineiro, e pelo 1º
secretário, Paulo Penteado Teixeira
Junior, esteve em Brasília, mais uma
vez, a fim de defender as prerrogativas dos membros do Ministério Público e da Instituição. Os dirigentes
paulistas participaram de reuniões
na Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)
para tratar de assuntos institucionais
e associativos, de estratégias de ação
em relação aos projetos de lei em
tramitação no Congresso Nacional
e de detalhes da campanha de valorização nacional da carreira, denominada #MinistérioPúblicoestáaqui.
Em 21/03, estiveram reunidos
com o deputado federal Alberto Fraga (DEM/DF), vice-presidente da Comissão Especial criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ),
no final do ano passado, para analisar
o projeto que regulamenta o teto do
funcionalismo público (PL 6726/16).
Depois, em 04/04, Paulo Penteado
e o secretário-geral da Conamp, Elísio Teixeira Lima, junto com mem-

VAGAS LIMITADAS

JANTAR EM COMEMORAÇÃO AOS 80 ANOS DA APMP
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Supremo Tribunal Federal confirma prisão
após condenação em segunda instância
Paulo Penteado, 1º secretário da APMP, presenciou sessão acompanhado de dirigentes da Conamp

O

Foto: xxxxxxxxxx/ APMP

Foto: Divulgação/Conamp

1º secretário da
sentença em Curitiba (PR).
APMP, Paulo PenteNa sessão do STF, a maioria
ado Teixeira Junior,
dos ministros seguiu o voto
acompanhado do presidente
do relator no sentido da auda Associação Nacional dos
sência de ilegalidade, abusiMembros do Ministério Púvidade ou teratologia (anorblico (Conamp), Victor Hugo
malidade) na decisão do SuPalmeiro de Azevedo Neto, e
perior Tribunal de Justiça
do secretário-geral da enti(STJ), que aplicou ao caso
dade nacional, Elísio Teixeira
à atual jurisprudência do
Lima, presenciou, em 04/04,
STF, que permite o início do
a sessão do Supremo Tribucumprimento da pena após
nal Federal (STF), em Brasília
confirmação da condena(DF), na qual se manteve a
ção em segunda instância.
atual jurisprudência que auPara o ministro Edtoriza a execução provisóson Fachin, o habeas corria da pena após condenapus solicitado não possuía
ção em segunda instância. No STF: o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, com o presidente da Conamp, efeito vinculante e evenO entendimento foi Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, e o secretário-geral Elísio Teixeira Lima tual alteração do entenconfirmado pelo voto em
dimento sobre a matéria
negativa do relator, ministro Edson Logo após a decisão do Supremo Tri- só pode ocorrer no julgamento de
Fachin, para um habeas corpus soli- bunal Federal, o ex-presidente teve mérito das Ações Declaratórias de
citado pela defesa do ex-presidente prisão decretada no dia 06/04 e en- Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44,
da República Luiz Inácio Lula da Sil- tregou-se no dia seguinte à Polícia Fe- que estão, atualmente, sob a relatova, condenado em segunda instância. deral, sendo transferido para cumprir ria do ministro Marco Aurélio Mello.

Assunto é abordado no Conselho Superior do Ministério Público
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2016 que
autoriza a execução provisória da
pena de réus condenados pela segunda instância e a possibilidade
de reversão dessa decisão foram
assuntos abordados na reunião do
Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP) do dia 03/04. O
tema foi levantado pelo conselheiro Pedro de Jesus Juliotti, que
apresentou seu voto de apoio à
decisão, posição aderida por todos
os outros conselheiros presentes,
incluindo o procurador-geral de
Justiça em exercício (na ocasião),
Walter Paulo Sabella, e o corre-
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gedor-geral do Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPSP), Paulo
Afonso Garrido de Paula.
“Na condição de procurador
de Justiça, com atuação na área criminal há mais de 30 anos, gostaria
de manifestar o meu integral e irrestrito apoio à atual jurisprudência do STF, que autoriza o início da
execução da pena após condenação
em segunda instância”, afirmou Pedro Juliotti, no CSMP. E prosseguiu:
“Eventual reversão desse entendimento implicaria evidente retrocesso jurídico, dificultando a repressão
a crimes, favorecendo a prescrição
de crimes graves, gerando impunida-

de e, muitas vezes, até inviabilizando o combate à criminalidade
organizada, à corrupção e aos crimes de colarinho branco. É certo
que tal entendimento não viola
o princípio da presunção de inocência, que deve ser interpretado
em harmonia com os demais dispositivos constitucionais, em especial os que se relacionam com
o sistema de Justiça, segurança
pública e a paz social”.
Por sua vez, Paulo Afonso
Garrido de Paula lembrou que há
mais de três anos, em seu discurso de posse como corregedor-geral do MPSP, defendeu essa tese.
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Presidente da APMP comparece à p
 osse
da nova diretoria da Conamp, em Brasília
José Oswaldo Molineiro foi nomeado, na ocasião, diretor da Regional Sudeste da entidade nacional
Foto: Divulgação/Conamp

A

nova diretoria da Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), eleita para o biênio 2018/2019, tomou
posse formalmente no dia 13/03, em
Brasília (DF). Victor Hugo Palmeiro de
Azevedo Neto, do Rio Grande do Sul,
assumiu a presidência da entidade
nacional, sucedendo Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, da Bahia.
Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares é o 1º vice-presidente, Tarcísio
José Sousa Bonfim assumiu o cargo
de 2º vice-presidente e Elísio Teixeira
Lima Neto foi reconduzido ao posto
de secretário-geral. Tomaram posse
para o Conselho Fiscal Cláudio Franco Félix (presidente), Adélcion Caliman (vice-presidente), Lindomar Tiago Rodrigues (secretário), Lucas Felipe Azevedo de Brito e Luciano César
Casaroti (membros).
O presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro, participou da
cerimônia de posse e, na ocasião, foi
nomeado diretor da Regional Sudeste
da Conamp. Ele estava acompanhado
pelo 2º vice-presidente da entidade
de classe paulista, Gabriel Bitencourt
Perez, pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior, e pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa. Os outros
diretores nomeados são: Lauro Tava-

Durante a posse da Conamp, José Oswaldo Molineiro recebe placa de Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto

res da Silva (Regional Norte), Francisco
Bergson Gomes Formiga Barros (Regional Nordeste), Roberto Aparecido
Turin (Regional Centro-Oeste) e Sérgio Hiane Harris (Regional Sul).
Além dos presidentes de associações do Ministério Público de todo
o país, também compareceram à posse da Conamp Raquel Dodge, procuradora-geral da República; Herman
Benjamin e Mauro Campbell, ministros do Superior Tribunal de Justiça
(STJ); Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
ministro do Superior Tribunal Militar
(STM); Ana Amélia Lemos (PP/RS), senadora; Ronaldo Nogueira (PTB/RS) e
Cajar Nardes (PODE/RS), deputados

federais; Orlando Rochadel, corregedor nacional do Ministério Público; André Luís Guimarães Godinho,
membro do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ); Claudio Lamachia, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Sandro José
Neis, presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG);
José Robalinho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da
República (ANPR); Ângelo Farias, presidente da Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho (ANPT); e
Jayme Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB).

Foto: Divulgação

Diretoria participa de reunião do Grupo Nacional de Inativos
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do Grupo Nacional de Inativos do Ministério Público.
O encontro, realizado nas
dependências da Associação do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), na capital
federal, contou com a preReunião do Grupo Nacional de Inativos do Ministério Público
sença de representantes de
O 2º vice-presidente da entidades de classe de todo o país,
APMP, Gabriel Bittencourt Perez, filiadas à Associação Nacional dos
participou, em 13/03, de reunião Membros do Ministério Público (Co-

namp). Durante a reunião, foram
discutidos diversos temas de interesse dos membros aposentados
do Ministério Público, entre eles,
a paridade de vencimentos entre
inativos e ativos.
Também foi deliberado que
na Conamp seja criada a Diretoria de Inativos e Pensionistas, por
meio de alteração estatutária, de
forma imediata, para integrar seu
Conselho Deliberativo.
AÇÃO
- Março
- Abril 2016
2018
APMP
APMPEMEMAÇÃO

Promotor Francisco Antonio Gnipper Cirillo
é o novo 1º vice-presidente da APMP
Foto: Lucas Amaral/APMP

Escolha foi realizada em reunião extraordinária da diretoria, conforme determinação estatutária

Francisco Antonio Gnipper Cirillo durante a reunião realizada na Sede Executiva da entidade de classe

D

Foto: Divulgação

co Antonio Gnipper Cirillo, conforme determina o artigo 31 do
estatuto. A vaga surgiu em decorrência do pedido renúncia do procurador de Justiça Marcio Sergio
Christino, no dia 05/03, em analogia à previsão dos artigos 4º e

Foto: Divulgação

urante reunião extraordinária realizada, em 07/03,
na Sede Executiva, no Centro de São Paulo, a diretoria da
APMP definiu como novo 1º vice-presidente da entidade de classe o promotor de Justiça Francis-

5º do Ato Normativo 1.065/2018CSMP, que regulamenta a eleição
para procurador-geral de Justiça.
Formado em Direito pela
Universidade de São Paulo (USP)
– Largo São Francisco, Francisco
Antonio Gnipper Cirillo ingressou
no Ministério Público do Estado
de São Paulo (MPSP) em 1993, iniciando a carreira como promotor
de Justiça substituto da circunscrição de Osasco. Em seguida, passou
pelas comarcas de Guariba, Mogi
Guaçu, Guarujá e São Bernardo do
Campo, até sua chegada à Capital,
em 1998. Na cidade de São Paulo, trabalhou nas Promotorias de
Justiça de Falências, de Família,
de Infância e Juventude de Pinheiros e no Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf).
Foi assessor da Escola Superior do Minis tério Público
(ESMP), assessor da Diretoria Geral e 2º tesoureiro da APMP entre 2013 e 2016. Atua na Promotoria de Justiça de Direitos Humanos – Pessoas com Deficiência.

PENSÃO ALIMENTÍCIA - A promotora de Justiça Renata Masagão foi a convidada do programa “Cartão
de Visita”, da Record News, no dia 24/02. A entrevista
com a apresentadora Débora Santilli abordou a concessão de pensão alimentícia, seus trâmites, formas
de cálculo, regras e detalhes sobre o pagamento por
pais e mães que não possuem a guarda de seus filhos.
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EVENTO INTERNACIONAL - Na 7ª edição do Brazilian
Arbitration Day da International Court of Arbritratiton (ICC), realizada em 13/03, na sede da ICC Brasil,
em São Paulo, uma das palestrantes foi a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos. O evento, organizado pela Corte Internacional de Arbitragem e
pela ICC Brasil, reuniu especialistas de vários países.

7

APMP e ESMP vão realizar Seminário
Hispano-Brasileiro de Direito Processual
Entidades assinaram convênio para promoção conjunta do evento entre os dias 18/05 e 1º/06
Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

A

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, com o diretor do Ceaf/ESMP, Antonio Carlos da Ponte

O seminário será organizado pelo
Ceaf/ESMP em conjunto com a APMP e
com a Universidad Complutense de Madrid. Informações sobre inscrições podem
ser obtidas no site www.esmp.mpsp.mp.br,
na aba “eventos”, e no Departamento de

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

CONFRATERNIZAÇÃO – No domingo, 08/04, a festa “Uma Fábrica de Chocolate na APMP” reuniu dezenas de crianças e adolescentes, associados e familiares no Buffet Sonho a Mais, em São Paulo. Os
pequenos passaram a tarde brincando e participando de oficinas de arte, com o acompanhamento de
um equipe especialiazada. A confraternização foi organizada pelo Departamento de Eventos da APMP,
que tem como diretora Paula Castanheira Lamenza.
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Turismo da APMP - presencialmente ou
pelo telefone (11) 3188-6464, opção 4.
SIMPÓSIO – O presidente da
APMP participou, em 27/03, da mesa
de abertura do Simpósio de Investigação, em 27/03, na sede do Ceaf/ESMP.

Foto: Lucas Amaral/APMP

s diretorias da APMP, representada pelo seu presidente, José
Oswaldo Molineiro, e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério
(Ceaf/ESMP), representada pelo seu
diretor, Antonio Carlos da Ponte, firmaram, em 05/03, acordo para a promoção conjunta do 1º Seminário Hispano-Brasileiro de Direito Processual
Penal, que será realizado, entre os próximos dias 28/05 e 1º/06, na Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (Espanha).
O seminário incluirá palestras
sobre temas atuais do processo penal, tais como neurociência, mediação, renúncia e negociação no processo penal. Os participantes serão
recebidos no Tribunal Supremo pelo
magistrado Manuel Marchena Gómez, presidente da Seção Criminal
daquela Corte, e farão visitas guiadas ao Tribunal Constitucional e à
Procuradoria-Geral do Ministério
Público.

POSSE NA APAMAGIS – O presidente da APMP,
José Oswaldo Molineiro, compareceu em 09/03 à
solenidade de posse da nova diretoria e do Conselho
Consultivo, Orientador e Fiscal (biênio 2018/2019)
da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis),
tendo o juiz Fernando Figueiredo Bartoletti como
presidente [foto], a juíza Vanessa Ribeiro Mateus
como 1ª vice-presidente e o desembargador
Claudio Antonio Soares como 2º vice-presidente.
AÇÃO
- Março
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2018
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