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APMP encaminha sugestões ao 
projeto do novo CPP em Brasília

A diretoria da APMP este-
ve em Brasília a fim de dar 
prosseguimento à defesa 

do aprimoramento da Reforma do 
Código de Processo Penal (CPP) 
– projeto de Lei 8.045/2010, que 
hoje tramita na Câmara dos Depu-
tados. O presidente da entidade 
de classe, José Oswaldo Molinei-
ro, e o 1º secretário, Paulo Pente-
ado Teixeira Junior, conversaram 
com diversos parlamentares de 
diferentes partidos E membros da 
Comissão Especial criada para dar 
parecer sobre o tema, com o ob-
jetivo de encaminhar as dezenas 
de sugestões de alteração produ-
zidas pela comissão criada para 
este fim pela APMP e composta 
por membros do Ministério Público 
de São Paulo (MPSP). Páginas 4 e 5

Trabalho foi produzido por comissão composta por membros do MPSP

Na Câmara dos Deputados: Paulo Penteado, Cláudio Franco Felix (presidente do  Conselho 
FiscaldaConamp),MarfanMartinsVieira(representantedoCNPG)eJoséOswaldoMolineiro
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Órgão Especial aprova 
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Jurista Fredie Didier faz 
exposição no Ciclo de 
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Diretoria faz apresentação 
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Diretoria acompanha 
trâmite dos PLs do
teto remuneratório

O  trâmite dos projetos que 
regulamentam o teto remunerató-
rio - Projetos de Lei (PLs) 6726/16 
e 3123/15, apensados - continuam 
sendo acompanhados pela diretoria 
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verdadeira força-tarefa na defesa 
das prerrogativas de seus associados 
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APMP EM AÇÃO

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

VALORIZAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA

A APMP 
dá as boas-vin-
das aos 67 no-
vos promotores 
de Justiça subs-

titutos, aprovados no 92º de Concur-
so de Ingresso ao Ministério Público 
do Estado de São Paulo. Abraçar essa 
profissão é uma honra e, ao mesmo 
tempo, uma grande responsabilidade. 
Representamos uma Instituição sólida 
e das mais bem conceituadas, cons-
truída ao longo de décadas por milha-
res de promotores, promotoras, pro-
curadores e procuradoras de Justiça.

Maior e mais antiga associa-
ção do Ministério Público do país, a 
APMP busca, acima de tudo, valorizar 
o promotor de Justiça e seu trabalho 
árduo nas diversas áreas de atuação, 
com expressivos resultados. Por isso, 
o projeto dos 80 anos de nossa enti-
dade de classe, comemorados neste 
ano, tem como vértice a valorização 
do promotor e de suas realizações. Se-
jam todos bem-vindos! A APMP está 
de portas abertas a vocês!

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista 

doMinistérioPúblico

ESCOLA SUPERIOR LANÇA 
OITO OBRAS JURÍDICAS

A Escola Superior do Ministé-
rio Público (ESMP) realizou em sua 
sede, em 13/06, o “II Lançamento 
de Obras Jurídicas”. O evento con-
tou com apoio da APMP, que foi re-
presentada na ocasião por seu 1º 
tesoureiro, Renato Kim Barbosa, e 
pela diretora de Relações Públicas 
e de Convênios e Eventos, Paula 
Castanheira Lamenza. Ao todo, fo-
ram lançadas oito obras jurídicas 
de membros dos Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo (MPSP).

RELANÇADO LIVRO SOBRE 
DEFESA DO CONSUMIDOR

O procurador de Justiça Vi-
dal Serrano Nunes Junior e a promo-
tora de Justiça Yolanda Alves Pinto 
Serrano de Matos relançaram, em 
7ª edição, o livro “Código de Defesa 
do Consumidor”, destinado a pro-
fissionais e estudantes de Direito. 
Vidal Serrano Nunes Junior foi pre-
sidente e um dos fundadores do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec) e coordenou o Cen-
tro de Apoio Operacional das Pro-
motorias de Defesa do Consumidor.

‘DIREITO DE  RESPOSTA’ É 
TEMA DE PUBLICAÇÃO

O procurador de Justiça apo-
sentado Carlos Roberto Barreto pu-
blicou o livro “Direito de Respos-
ta”. A obra é prefaciada pelo juris-
ta Manuel Alceu Affonso Ferreira e 
comenta temas relacionados ao di-
reito de resposta e sua previsão na 
Lei de Imprensa, como deve ser esse 
direito de resposta, o prazo para pe-
di-lo e o prazo para sua publicação. 
Também é abordado no livro o pa-
pel do Ministério Público na ques-
tão do direito de resposta coletiva.

Uma das ações 
sociais mais 
relevantes do 

Ministério Público 
refere-se à urbaniza-
ção de áreas ocupa-
das irregularmente 
na Grande São Paulo. 
Um caso emblemáti-
co é o de Itaquaque-
cetuba, cidade com 
grande adensamento 
populacional. “Quan-
do cheguei, tive a 
notícia de que quase 
80% da cidade era 
loteada irregularmente”, afirma a pro-
motora de Justiça Daniela Prianti, em 
vídeo divulgado pelo Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP).

No Parque Viviane, por exem-
plo, havia três mil famílias em situ-
ação irregular. “Era um loteamento 
clandestino, iniciado há quase 20 
anos”, relembra a promotora de 
Justiça. Não raramente, compraram 
e pagaram por terrenos de pesso-
as que não eram as proprietárias. 
“Uma pessoa repassou pra gente, 
dizendo que era a dona. E no final 
não era legalizado”, diz, no vídeo 
divulgado pelo MPSP, Alessandra 
Araújo, moradora da comunidade.

“O loteador, inclusive, foi pre-
so por conta de loteamento clandes-
tino, porque era loteador contumaz 

'Quse80%dacidadeeraloteadairregularmente',contaapromotoradeJustiçaDanielaPriantiaa
na cidade”, acrescenta a promotora 
Daniela Pranti. Por não ser regulariza-
da, a área tinha condições precárias. 
A moradora Alessandra Araújo recor-
da, no vídeo divulgado pelo MPSP: 
“Quando chovia, ficava um lamacei-
ro. A gente ia trabalhar e as crian-
ças não podiam ir pra escola porque 
não tinha como andar nas ruas”.

O Ministério Público decidiu 
agir. “Resolvi instaurar um novo 
inquérito civil, colocando a pre-
feitura como representada, para 
fazer o que ela tinha que ter feito. 
Primeiro, não deveria ter deixado 
acontecer o que aconteceu na cida-
de, quase que inteirinha irregular. 
Depois, passados 20 anos, preci-
sava tentar levar o mínimo para a 
população, porque não tem mais 

nem como remover 
essas pessoas do 
loteamento”, con-
ta Daniela Pranti.

A partir da 
intervenção da Pro-
motoria de Justiça, 
houve articulação 
do poder público, 
dos proprietários 
e dos moradores 
para regularização 
da área ocupada, 
evitando desocu-
pações forçadas e 
desalojamento em 

massa. “Colocaram cascalho, pas-
saram as máquinas em algumas 
ruas. Começou a colocar caminhão 
de lixo pra passar em todas as ruas. 
A gente está com energia elétri-
ca”, comemora Alessandra Araú-
jo, no vídeo divulgado pelo MPSP.

E elogia: “Eu via o promotor 
de Justiça de outra maneira. Depois 
que comecei a conversar, vi que é 
um ser humano, uma pessoa que 
está ali pra ajudar, que gosta de 
ajudar as pessoas. E que, dentro 
da lei, ele faz o que tem que fazer 
pra melhoria das pessoas”. A pro-
motora Daniela Pranti completa: 
“Esse é o papel mais importante: 
a gente consegue articular e tentar 
levar o mínimo”. (Com informações 
e depoimentos colhidos 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

MP impulsiona urbanização em Itaquaquecetuba
A partir da intervenção da Promotoria de Justiça, houve articulação para regularização do Parque Viviane
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FUTURA PARCERIA – Em 21/06, a diretoria APMP, representada pelo 
1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, e pelo diretor do Departamen-
to Acadêmico, Rafael de Oliveira Costa, reuniu-se na capital paulis-
ta com o reitor do Complexo Educacional Faculdades Metropolita-
nas Unidas (FMU), professor Manuel Nabais da Furriela. O objetivo 
foi estreitar relações, pleiteando futura parceria. O Departamen-
to Acadêmico da entidade de classe busca a ampliação de parcei-
ros institucionais em benefício dos associados e de seus familiares. 
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Novo CPP: APMP encaminha sugestões de aprimoramento em Brasília
Diretores da entidade paulista conversaram com parlamentares de diversos partidos, entre eles, membros da Comissão que vai dar parecer sobre o tema

A diretoria da APMP, representada 
pelo seu presidente, José Oswal-
do Molineiro, e pelo 1º secre-

tário, Paulo Penteado Teixeira Junior, 
esteve na capital federal nos dias 19 
e 20/06 a fim de dar prosseguimento 
à defesa do aprimoramento da Refor-
ma do Código de Processo Penal (CPP) 
– Projeto de Lei (PL) 8.045/2010, que 
hoje tramita na Câmara dos Deputa-
dos. Os diretores da entidade de classe 
paulista estiveram com parlamentares 
de diversos partidos, membros da Co-
missão Especial criada para dar parecer 
sobre o tema, com o objetivo de enca-
minhar as dezenas de sugestões de al-
teração ao texto apresentado pelo re-
lator do PL, o deputado João Campos 
(PRB/MG). As sugestões foram desen-
volvidas pela comissão criada para este 
fim pela APMP, composta por promo-
tores e procuradores de Justiça do Mi-
nistério Público de São Paulo (MPSP).

O voto foi apresentado pelo de-
putado João Campos em 12/06, duran-
te reunião da Comissão Especial, acom-

panhada pela direto-
ria da APMP. Porém, 
apesar de disponibi-
lizado em meios ele-
trônicos, o relatório 
não chegou a ser lido, 
nem apreciado, de-
vido ao início da Or-
dem do Dia no Ple-
nário da Câmara dos 
Deputados, o que, re-
gimentalmente, im-
pede a continuidade 
de reuniões delibera-
tivas em qualquer co-
missão. Outras duas 
reuniões chegaram a 
ser marcadas para a 
apreciação do voto, 
mas ambas foram canceladas por fal-
ta de quórum.

Ainda no período em que es-
tiveram em Brasília, os diretores da 
APMP, junto com o presidente da As-
sociação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), Victor 

Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, e 
o subprocurador-geral de Justiça do 
Rio de Janeiro, Marfan Martins Viei-
ra, representando o Conselho Nacio-
nal dos Procuradores-Gerais (CNPG), 
reuniram-se com o relator da Comis-
são Especial, o deputado João Cam-

pos, para abrir um canal de diálogo 
e apresentar as sugestões.

Deste encontro resultou a re-
tirada do parecer e do projeto do 
dispositivo que restringia as inves-
tigações criminais realizadas pelo 
Ministério Público. A primeira ver-

são do rela-
tório limita-
va o poder 
de investi-
gação do 
MP apenas 
a casos em 
que “hou-
vesse risco 
de ineficá-
cia da elu-
cidação dos 
fatos pela 
polícia em 
r az ão  d e 
abuso do 
poder eco-
nômico ou 
político”. O 

parágrafo, que lembrava o teor da 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 37, rejeitada em 2013, foi to-
talmente retirado do texto final, a 
pedido dos presentes no encontro.

A APMP produziu mais de 60 
sugestões de alterações pontuais, fru-

to do trabalho de um grupo forma-
do pela entidade de classe paulista, 
que contou a colaboração de deze-
nas de membros do MPSP e que fo-
ram enviadas ao relator da Comissão 
Especial do novo CPP, João Campos, 
aos sub-relatores, Keiko Ota (PSB/SP) 
e Paulo Teixeira (PT/SP), e a outros 
deputados integrantes da Comissão, 
incluindo Carlos Sampaio (PSDB/SP), 
procurador de Justiça licenciado.

José Oswaldo Molineiro e Pau-
lo Penteado estiveram ainda com o 
deputado federal Paulo Teixeira (PT/
SP), membro da Comissão Especial 
e relator parcial do CPP, e também 
com os deputados federais Alberto 
Fraga (DEM/DF), Antonio Goulart 
(PSD/SP), Capitão Augusto (PR/SP), 
Carlos Sampaio (PSDB/SP), Danilo 
Forte (PSDB/CE) e Delegado Edson 
Moreira (PR/MG). O trabalho con-
tinuará sendo feito pela APMP em 
Brasília, com o objetivo de aprimo-
rar o máximo possível o texto apre-
sentado pelo relator.

DeputadaKeikoOta,sub-relatoradaComissãodonovoCPP DeputadoPauloTeixeira(àesquerda),tambémsub-relator Deputado Carlos Sampaio (à direita), que integra a Comissão
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Outro assunto acompa-
nhado pela diretoria da APMP no 
Congresso Nacional foi o Substi-
tutivo 2 do Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) 618/2015, que trami-
tava na Comissão de Constituição 
e Justiça daquela Casa Legislativa, 
sob relatoria do senador Hum-
berto Costa (PT/PE). O projeto, 
que tem como objetivo tipificar 
o crime de importunação sexual, 
delito que transita na legislação, 
atualmente, entre o estupro e a 
contravenção penal, trazia no tex-
to artigo preocupante, que aca-
baria por reduzir a pena para os 
partícipes dos crimes de estupro.

Uma intervenção do 1º se-
cretário da APMP, Paulo Penteado, 

Ainda na Câmara dos De-
putados, os dirigentes da APMP 
acompanharam, em 20/06, a au-
diência pública promovida pela 
Comissão Especial criada para 
debater a Proposta de Emenda 

PLS pode reduzir pena para partícipe em crimes sexuais Diretoria acompanha PEC sobre fim do Foro Privilegiado
alertado pelo promotor 
de Justiça Victor Gon-
çalves, e da promotora 
de Justiça Maria Gabrie-
la Prado Manssur, junto 
ao relator, garantiram 
que este equívoco fosse 
evitado. Os diretores da 
Associação acompanha-
ram a reunião da CCJ re-
alizada no Senado e con-
versaram com o relator.

O senador Hum-
berto Costa apontou as limitações de 
alteração do projeto neste estágio do 
processo legislativo, porém confir-
mou que seu voto propõe a supres-
são do artigo 218-D, que previa crime 
específico, com pena de 1 a 3 anos, 

à Constituição 
(PEC) 333/2017 
e seus apensa-
dos, que ver-
sam sobre o fim 
do Foro Espe-
cial. Na ocasião, 
estiveram com 
o presidente 
da Comissão,  o 
deputado Diego 
Garcia (PODE/PR).

No en-
contro, um dos que se pronunciaram 
foi o presidente da Conamp, Victor 
Hugo Palmeiro de Azevedo Neto. Tam-
bém foram ouvidos o coordenador ge-
ral do Movimento Acorda Sociedade, 
Clodoaldo Neri Júnior, e o conselheiro 

para o partícipe de crime contra a 
liberdade sexual, criando, assim, 
exceção à aplicação do artigo 29 do 
Código Penal. A justificação do se-
nador, inclusive, será baseada nas 
justificativas dos diretores da APMP.

federal e vice-presidente da Comis-
são Nacional de Estudos Constitu-
cionais da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Flávio Pansieri.

Na mesma data, José Oswal-
do Molineiro e Paulo Penteado 
reuniram-se na Conamp para tra-
tar sobre a Ação Ordinária 1773 e 
seus apensados. E estiveram com 
o advogado da entidade nacional, 
Aristides Junqueira, para tratar 
deste tema. Também participa-
ram o presidente da Associação 
Tocantinense do Ministério Públi-
co (ATMP), Luciano César Casaroti, 
e o vice-presidente da Associação 
Sul-Mato-Grossense dos Membros 
do Ministério Público (ASMMP), 
Romão Ávila Milhan Junior.

SenadorHumbertoCosta(àesquerda),relatordoPLS618/2015 DirigentesdaAPMPcomodeputadoDiegoGarciaeopresidentedaConamp
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APMP acompanha trâmite dos projetos 
que regulamentam o teto remuneratório

Dirigentes da Associação reunem-se com parlamentares das duas Casas Legislativas, em Brasília

O trâmite dos projetos que re-
gulamentam o teto remune-
ratório - Projetos de Lei (PLs) 

6726/16 e 3123/15, apensados - con-
tinuam sendo acompanhados pela di-
retoria da APMP, em Brasília (DF). O 
presidente da entidade de classe, José 
Oswaldo Molineiro, e o 1º secretário, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, reuni-
ram-se com parlamentares das duas 
Casas Legislativas, de diversos parti-
dos, em uma verdadeira força-tarefa 
na defesa das prerrogativas de seus 
associados e do Ministério Público.

No dia 12/06, os diretores da 
entidade paulista, acompanhados do 
presidente da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-
namp), Victor Hugo Palmeiro de Aze-
vedo Neto, após breve reunião com 
o presidente da Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados, formada para 
discutir o Extrateto, deputado federal 
Benito Gama (PTB/BA), acompanharam 
a reunião do colegiado, em que deveria 
ser apresentado o relatório final sobre 
o tema, de autoria do relator, deputa-
do Rubens Bueno (PPS/PR). Também 
acompanharam o encontro diretores 
da Conamp e membros da Frente Asso-
ciativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas) e do Conselho Nacio-
nal dos Procuradores Gerais (CNPG).

O substitutivo de Rubens Bueno 
elenca verbas que poderão ser pagas 
além do teto salarial do serviço público 
e criminaliza, com pena de detenção de 
dois a seis anos, a inclusão de outras 
verbas extrateto, sem amparo legal.

O texto, no entanto, não foi vo-
tado. Houve pedido de vista coletiva 
por parte dos deputados federais inte-
grantes da Comissão Especial forma-
da para discutir o projeto do Extrate-
to: Alberto Fraga (DEM/DF), Antonio 
Goulart (PSD/SP), Joaquim Passarinho 
(PSD/PA), Jozi Araújo (PODE/AP), Júlio 
Delgado (PSB/MG), Laerte Bessa (PR/
DF), Lincoln Portela (PR/MG), Nilson 

Leitão (PSDB/
M T ) ,  Pe d r o 
Paulo (DEM/RJ), 
Rogério Rosso 
(PSD/DF), Rô-
ney Nemer (PP/
DF), Sergio Vi-
digal (PDT/ES) 
e Tadeu Alen-
car (PSB/PE). 
A APMP está 
em contato 
com esses par-
lamentares, 
demonstran-
do as inconsis-
tências do ci-
tado relatório.

Duran-
te a estada em 
Brasília, José 
Oswaldo Mo-
lineiro e Paulo 
Penteado con-
versaram ainda 
com os deputa-
dos federais Ca-
pitão Augusto 
(PR/SP) e Car-
los Sampaio (PSDB/SP), entre outros.

Ainda no dia 12/06, o 1º secre-
tário da APMP, Paulo Penteado, que 
é também assessor especial da Co-
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namp, participou de reunião da Fren-
tas, que teve como pauta principal 
esse tema. O grupo divulgou uma nota 
com críticas ao parecer do projeto. 

JoséOswaldoMolineiro,PauloPenteadoedeputadoBenitoGama,presidentedaComissãodoExtrateto

Paulo Penteado, assessor especial da Conamp, com o deputado Capitão Augusto

DeputadofederalAntonioGoulart(centro)integraaComissãoEspecialdoExtrateto

Diretoria da APMP faz apresentação para 
os novos promotores de Justiça substitutos
No encontro, foi abordada a dinâmica dos trabalhos realizados na defesa das prerrogativas da classe

No dia 15/06, os 67 novos promo-
tores de Justiça aprovados no 92º 
Concurso de Ingresso ao Ministé-

rio Público do Estado de São Paulo (MPSP) 
acompanharam exposição dos diretores 
da APMP. No encontro, foi abordada a di-
nâmica dos trabalhos realizados na defe-
sa das prerrogativas dos associados, bem 
como sua atuação institucional junto aos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
em São Paulo e em Brasília. O encontro 
foi realizado na sede da Escola Superior 
do Ministério Público (ESMP).

A mesa foi composta pelo dire-
tor da ESMP, Antônio Carlos da Ponte, 
e pelos seguintes diretores da APMP: 
José Oswaldo Molineiro (presidente), 
Gabriel Bittencourt Perez (2º vice-pre-
sidente), Paulo Penteado Teixeira Junior 
(1º secretário), Renato Kim Barbosa (1º 

tesoureiro), Tiago de Toledo Rodrigues 
(2º secretário) e Paula Castanheira La-
menza (diretora de Relações Públicas e 
de Convênios e Eventos).
POSSE SOLENE – No dia anterior, 14/06, 
a diretoria da APMP compareceu à pos-
se solene dos novos promotores de Jus-
tiça, realizada no Auditório “Queiroz Fi-
lho” do edifício-sede da Instituição. Re-
presentaram a entidade de classe o pre-
sidente, José Oswaldo Molineiro, o 1º se-
cretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, 
o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, e o 
coordenador de Assuntos Institucionais e 
Parlamentares, Felipe Locke Cavalcanti.

Além do 
presidente da 
APMP, compuse-
ram a mesa da so-
lenidade o procu-

rador-geral de Justiça, Gianpaolo  Poggio 
Smanio, o secretário do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores, Antônio de 
Pádua Bertone Pereira, o corregedor-
-geral do MPSP, Paulo Afonso Garrido 
de Paula, o ouvidor da Instituição, Ro-
berto Fleury de Souza Bertagni, o dire-
tor da ESMP, Antonio Carlos da Ponte, a 
procuradora de Justiça Joiese Filome-
na Teoto Buffulin Salles, integrante do 
Conselho Superior do Ministério Pú-
blico (CSMP), e dois dos membros da 
Banca Examinadora do 92º Concurso, 
Felipe Locke Cavalcanti e Mário de Ma-
galhães Papaterra Limongi.

BRASÍLIA – A APMP, representada por seu presidente, 
José Oswaldo Molineiro, por seu 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, e por seu coordenador de Assuntos 
Institucionais e Parlamentares, Felipe Locke Cavalcanti, 
acompanhou a sessão do Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP) de 12/06, em Brasília (DF), que jul-
gou válido, por unanimidade, o 92º Concurso do MPSP. 

PossesolenedosnovospromotoresdeJustiçanoAuditório'QueirozFilho'
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RETRATO DE TIAGO ZARIF – O CSMP inaugurou, em 29/05, retrato 
de Tiago Cintra Zarif em sua Galeria de Secretários, instalada no au-
ditório do colegiado, no 9º andar do edifício-sede do Ministério Pú-
blico de São Paulo (MPSP). O procurador de Justiça exerceu a fun-
ção de secretário em sua quarta passagem pelo colegiado (2016-
2017). Participaram do evento promotores e procuradores de Jus-
tiça e familiares de Zarif, entre eles, suas filhas Isabele e Rafaela. A 
APMP foi representada na ocasião por Pedro de Jesus Juliotti, coorde-
nador da Assessoria Especial da Presidência e conselheiro do CSMP.

Órgão Especial aprova anteprojeto de lei 
que visa a ampliar banco de cargos no MPSP

Conselho Superior acolhe tese da APMP e 
mantém  afastamento para pós-graduação

Colegiado aprovou a nomenclaturação de cargos para Santana do Parnaíba, Serraria e Pacaembu Memorial da Associação é favorável à concessão de 30 dias para elaboração de dissertação ou tese 

O Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores aprovou, em reu-
nião realizada no dia 06/06, an-

teprojeto de lei para ampliar o banco de 
cargos de promotores de Justiça. Caso 
a proposta seja aprovada pela Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo (Alesp), serão criados 200 cargos de 
entrância final, 100 de intermediária, 70 
de final e 20 de substitutos. Conforme 
explicou o relator da matéria, o pro-
curador de Justiça Luiz Cyrillo Ferreira 
Júnior, esta é uma medida preventiva 
necessária, já que o Tribunal de Justiça 
já acena com a criação de mais uma 
centena de novas Varas nos próximos 
anos. “Mas seremos rígidos na nomen-
claturação destes cargos”, pontuou.

O procurador-geral de Justiça, 
Gianpaolo Poggio Smanio, lembrou ain-
da que entre estes cargos estarão os 
promotores de Justiça regionais, cujo 
projeto foi aprovado anteriormente 
pelo OE. “Além da modernização que 
trará para a instituição, será uma im-
portante economia interna, pois um 
mesmo promotor poderá atuar em vá-
rios locais”, lembrou. Os promotores de 

Em 29/05, o Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP) aco-
lheu, por seis votos a cinco, me-

morial protocolado pela APMP man-
tendo em seu regimento interno a 
autorização de afastamento de pro-
motores e procuradores de Justiça, 
por até 30 dias para a elaboração de 
dissertação de mestrado ou tese de 
doutorado. “Com todo o respeito de-
votado às posições em contrário, per-
feita – e legalmente – possível à con-
cessão de afastamento por até 30 dias 
para a elaboração de dissertação ou 
tese, conforme hoje previsto no Re-
gimento Interno deste E. Conselho”, 
diz trecho do documento da APMP.

E prossegue: “A essência da Lei 
é permitir ao membro do Ministério 
Público o afastamento necessário para 
conclusão do curso”. E finaliza: “Não 
há, portanto, que se falar em ofensa ao 
princípio da legalidade por não prever a 
Lei especificamente afastamento para 
elaboração de tese ou dissertação e 
isso porque a Lei prevê o comando abs-
trato”. Por fim, a APMP solicitou que o 
regimento interno não fosse alterado, 
garantindo o direito ao afastamento.

O conselheiro Pedro de Jesus 
Juliotti pediu vista do procedimento 
e, na reunião de 29/05, apresentou 
voto divergente, acolhendo de forma 
expressa as razões apresentadas pela 
APMP. “As normas que regem a possi-
bilidade de afastamento de membros 
do Ministério Público devem ser inter-
pretadas para que alcancem o fim a 
que se destinam, qual seja, garantir o 
aperfeiçoamento do órgão de execução 
para que este contribua, com uma atu-
ação efetiva de profissional qualifica-
do, para a manutenção e zelo do pres-
tígio da nossa Instituição”, defendeu.

E disse, ainda: “Por fim, urge 
acrescentar que entendo necessário 
manter a equiparação dos membros 
do Parquet com membros da magis-
tratura, aos quais tal benefício é pos-
sibilitado, ainda que com alguma res-

Justiça regionais terão cargos de ent-
rância intermediária. Diante de suges-
tões dos procuradores de Justiça Felipe 
Locke Cavalcanti e Vidal Serrano Nunes 
Junior, integrantes do Órgão Especial, 
o PGJ abriu a possibilidade de receber 
sugestões e as incorporar à matéria 
antes de enviá-la ao Poder Legislativo.

Na mesma reunião, o colegia-
do ainda aprovou a nomenclaturação 

trição – afastamento para aqueles que 
não se licenciaram para frequentar o 
curso (art. 10 da Resolução nº 64/2008 
do CNJ)”. Acompanharam o voto diver-
gente de Juliotti os conselheiros Au-

de quatro novos cargos de promotor 
de Justiça. A Promotoria de Justiça de 
Pacaembu terá mais um cargo e San-
tana do Parnaíba contará com mais 
dois - ambos os processos com rela-
toria do procurador de Justiça Adria-
no Claro. Sob relatoria do procurador 
de Justiça Tiago Cintra Zarif, o cole-
giado também aprovou a nomencla-
turação de um cargo para Serrana.

gusto Eduardo de Souza Rossini, Joie-
se Filomena Buffulin Salles, José Ro-
berto Rochel de Oliveira, Olheno Ri-
cardo Scucuglia e o procurador-geral 
de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio.

Propostaprevêcriaçãode200cargosdeentrânciafinal,100deintermediária,70definale20desubstitutos ConselheiroPedroJuliottiapresentouvotodivergente,acolhendoasrazõesapresentadaspelaAPMP
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A questão da movimentação 
de carreira dentro do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo (MPSP), 
com número reduzido de cargos em 
entrância intermediária, foi nova-
mente tema de debate durante reu-
nião do Conselho Superior do Minis-
tério Público (CSMP), realizada no dia 
19/06. O assunto foi abordado pelo 
conselheiro Pedro de Jesus Juliotti, o 
qual se mostrou preocupado com o 
obstáculo causado por essa situação.

“Há cargos de final que, quan-
do ofertados, sequer têm interessa-
dos. Tivemos nos últimos anos a su-
pressão de intermediárias, inclusive”, 
disse o conselheiro, que apresentou 

Falta de cargos em entrância intermediária é tema de debate no CSMP
números levantados por comissão criada 
pela Instituição para discutir o assunto. 
“Há três anos, o colega Rodrigo Caldei-
ra apresentou um estudo interessante, 
mapeando o que ocorria no Estado”.

Como comparação, Pedro Juliot-
ti mostrou levantamento de sua auto-
ria e demonstrou que os cargos de en-
trância intermediária tiveram um en-
colhimento significativo: de 324 car-
gos para apenas 182. “E isso é mais 
grave em algumas regiões, como Ja-
les, Assis e Tupã. Só nestas últimas Co-
marcas, havia 13 Varas de intermediá-
ria que não existem mais”, ressaltou.

A sugestão feita pelo conselheiro 
ao procurador-geral de Justiça, Gianpolo 

Poggio Smanio, que preside o CSMP, 
foi dar atenção prioritária ao Projeto 
de Lei (PL) 34/2017, que tramita na 
Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp). “O artigo 15 deste 
projeto determina que fiquem eleva-
das à categoria de entrância interme-
diária as Comarcas de inicial que pos-
suem quatro Varas ou mais. Se o arti-
go fosse alterado para três Varas ou 
mais, resolveríamos o problema des-
sa região”, disse o PGJ, que destacou 
ainda a ideia apresentada pelo corre-
gedor-geral, Paulo Afonso Garrido de 
Paula, para que se nomenclaturem os 
cargos de promotores regionais como 
intermediários, já previstos em lei.
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APMP realiza o XIV Encontro de  Promotores 
e Procuradores de Justiça Aposentados

Evento contou com presença do presidente da Anamatra, do PGJ e de três ex-corregedores do MPSP

A APMP realizou entre os dias 07 e 
10/06, no Grande Hotel de Cam-
pos de Jordão, o XIV Encontro de 

Promotores e Procuradores de Justiça 
Aposentados do Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP). O evento 
reuniu dezenas de colegas aposentados 
e seus respectivos familiares, e contou 
com a participação do presidente da 

Dirigentesdaentidadedeclasse,autoridadeseoutrosparticipantesdoeventorealizadoentreosdias7e10dejunhonoGrandeHoteldeCamposdoJordão

Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anamatra), Gui-
lherme Guimarães Feliciano, que inte-
gra a Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público (Frentas).

Também prestigiaram o even-
to, dentre outros, o procurador-ge-
ral de Justiça, Gianpaolo Poggio Sma-
nio, o diretor do Centro de Estudos 

e Aperfeiçoamento Funcional/Escola 
Superior do Ministério Público de São 
Paulo (Ceaf/ESMP), Antonio Carlos da 
Ponte, o conselheiro do Conselho Su-
perior do Ministério Público (CSMP), 
Walter Paulo Sabella, e os ex-correge-
dores-gerais do MPSP Agenor Naka-
zone, José Ricardo Peirão Rodrigues 
e Luiz Cesar Gama Pellegrini.

REUNIÃO – A diretoria da APMP, representada pelo 
seu presidente, José Oswaldo Molineiro, e por seu 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, acompa-
nhada de colegas da carreira, em especial dos 78º e 
79º concursos de ingresso, reuniu-se em 07/06 com 
o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Sma-
nio, para tratar de assuntos de interesse da classe. Na 
ocasião, foi reiterada motivação da APMP em reque-
rimento encaminhado anteriormente para a Adminis-
tração Superior, buscando a satisfação de prerrogati-
vas dos membros do Ministério Público de São Paulo.

NOMEAÇÃO – O Governo de Honduras nomeou, 
em 18/06, o procurador de Justiça Luiz Antonio Gui-
marães Marrey, do Ministério Público de São Paulo 
(MPSP), como novo chefe da Missão de Apoio contra 
a Corrupção e a Impunidade em Honduras (Macchi). 
O anúncio foi feito em Washington, capital dos Esta-
dos Unidos, pelo presidente de Honduras, Juan Or-
lando Hernández, e pelo secretário-geral da Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. 
Luiz Antonio Marrey, ex-procurador-geral de Justi-
ça, substitui a porta-voz interina Ana Calderón Boy.
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ProcuradordeJustiçaaposentadoJoséFernandodaSilvaLopes

GrupodepromotoresnodiadacriaçãodosGruposdeEstudos

Grupos de Estudos dos membros do MPSP 
completam 51 anos, com apoio da APMP

Cândido Rangel Dinamarco e Paulo Salvador Frontini proferiram primeira palestra em Bauru, em 1967

Os Grupos de Estudos (GEs) dos 
membros do Ministério Públi-
co de São Paulo, criados por 

iniciativa voluntária de promotores 
de Justiça, completaram 51 anos de 
existência. No dia 27 de maio de 1967, 
Cândido Rangel Dinamarco e Paulo 
Salvador Frontini, que eram promo-
tores de Justiça de Araçatuba, pro-
feriram a primeira palestra dos GEs, 
na cidade de Bauru, com o tema “Le-
gislação de Acidentes do Trabalho”. 
A APMP patrocina há mais de qua-
tro décadas as atividades dos GEs, 
inclusive com previsão estatutária.

Cândido Rangel Dinamarco, 
hoje desembargador aposentado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, e 
Paulo Salvador Frontini, procurador 
de Justiça aposentado e ex-procura-
dor-geral de Justiça (1983-1987), fo-
ram dois dos criadores dos Grupos de 
Estudos em 1967, junto com Antonio 
Visconti, Célio Sormani, Damásio Evan-
gelista de Jesus, Fernando Almeida 
Prado, Fernando Luiz Gonçalves Fer-
reira, Herberto Magalhães da Silveira 
Júnior, Júlio César Ribas, Luiz Gonza-
ga Machado, Marcelo Fortes Barbosa, 
Nelson Lapa, Paulo Norberto Arruda 
de Paula, Renato Guimarães Júnior, 
Sérgio Silveira e Tomaz Mituo Shintate.

“Em abril de 1967 falecera o 
Dr. Mário de Moura e Albuquerque 
[presidente da Associação de 1953 a 
1956 e procurador-geral de Justiça de 
1956 a 1957 e em 1964], então pro-
curador de Justiça e membro do Con-
selho Superior do Ministério Público 
[…]. Naquela época, os meios de co-
municação com a Capital tornavam 
mais longínquas as cidades localiza-
das no Oeste do Estado e, por isso, 
os promotores da região Noroeste 
se reuniram em Bauru para partici-
par de missa de sétimo dia em ho-
menagem a Mário Moura”, confor-
me registro do material sobre os GEs 
compilado em CD-Rom pela APMP e 
distribuído em 2006 aos associados.

José Fernando da Sil-
va Lopes, procurador de Jus-
tiça aposentado e ex-dire-
tor da APMP, detalhou no li-
vro “Memórias dos Aposen-
tados do MPSP”, publicado 
pela Associação em 2014: 
“Éramos 17 que fizemos a 
missa e saímos para almo-
çar. Eu não pude ficar para 
o almoço […], no qual se de-
liberou que devíamos fazer 
com mais frequência aque-
la reunião para encontrar um rumo 
para as nossas carreiras. […] Então, o 
Grupo Mário de Moura Albuquerque 
passou a discutir isso e mais 
coisas, porque aí veio a lume 
a situação política do país”.

No mesmo livro, o 
procurador de Justiça apo-
sentado Antonio Visconti, um 
dos atuais assessores espe-
ciais da Presidência da APMP, 
acrescentou: “Um dia apare-
ceu lá [no município de Du-
artina] o Ribas [Júlio César 
Ribas, ex-diretor da APMP], 
viatura, escrivão e delegado 
para fazer inquérito. Come-
çou uma história de que ele 
[Ribas] seria afastado [de determinado 
caso, envolvendo um médico]. Fomos 
em 15 promotores [apoiá-lo], aquilo 
repercutiu bastante. O en-
contro foi em uma churras-
caria e ali nasceu a ideia de 
se fazer o Grupo de Estudos”.

PATROCÍNIO DA APMP 
– O capítulo 10 do Estatuto da 
APMP diz, em seu artigo 53: 
“A diretoria fornecerá apoio e 
infraestrutura material e hu-
mana aos ‘Grupos de Estudos 
dos membros do MP’ e à sua 
coordenação, viabilizando suas 
reuniões e seminários”. Tal pa-
trocínio, oficializado, resume 
a importância que a Associação sempre 
deu aos GEs. O Seminário Jurídico dos 

GEs, organizado e realizado anualmen-
te pela entidade de classe desde 1973, 
terá neste ano sua 46ª edição, em Foz do 

Iguaçu (PR) – mais informações no De-
partamento de Eventos da APMP, pelo 
telefone (11) 3188-6479, e-mail even-

tos@apmp.com.br ou pessoalmente, na 
Sede Executiva, no Centro de São Paulo.
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DESEMBARGADOR – Roberto Teixeira Pinto Porto foi 
empossado no dia 11/06 no cargo de desembargador 
do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em solenidade 
realizada na Sala Desembargador Paulo Costa do Palácio 
da Justiça, no Centro de São Paulo. A APMP foi represen-
tada no evento pelo seu 2º vice-presidente, Gabriel Bit-
tencourt Perez, e seu 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.

CONGRESSO – O Instituto Brasileiro de Direito Processual 
(IBDP) realizou, nos dias 04 e 05/06, um Congresso em ho-
menagem à processualista Ada Pellegrini Grinover, falecida 
em julho de 2017. O evento, realizado na Faculdade de Direi-
to da Universidade de São Paulo (USP), teve coordenação da 
promotora de Justiça Susana Henriques da Costa, além de 
Gustavo Henrique Badaró e Maurício Zanoide de Moraes.

Nova diretoria do MPD tem procurador de 
Justiça Ricardo Prado como presidente 

Fredie Didier profere palestra na capital 
sobre ‘O Futuro do MP no Processo Civil’

Eleição realizada em 04/06 definiu ainda componentes do Conselho Fiscal e do Conselho Editorial Evento realizado na capital encerrou atividades do 1º semestre do Ciclo de Palestras ‘APMP 80 anos’

O Movimento do Ministério 
Público Democrático (MPD) 
elegeu, em 04/06, sua nova 

diretoria: presidente, Ricardo Prado 
Pires de Campos; 1ª vice-presidente, 
Janaína do Sacramento Bezerra; 2ª 
vice-presidente, Liliana Buff de Sou-
za e Silva; 1ª tesoureira, Tatiana Vig-
giani Bicudo; 2ª tesoureira, Martha 
Helena Costa Ribeiro; 1ª secretária, 
Vera Lúcia de Camargo Braga Taber-
ti; 2º secretário, Antonio Visconti.
Conselho Fiscal: Júlio Marcelo de Oli-
veira, Mário Magalhães Papaterra Li-
mongi e Vinicius Rodrigues França. 
Diretoria ampliada: Roberto Livianu 
(Comunicações), Beatriz Helena Ra-
mos Amaral (Publicações); Neudival 
Mascarenhas Filho (Projetos); Sandra 
Jardim (Mulher); Fernanda Teixeira 
Souza Domingos (Redes Sociais); Fa-
bíola Sucasas Negrão Covas (Eventos).
Conselho Editorial: André Paulo dos 
Santos Pereira, Charles Hamilton 
Santos Lima, Laila Said Abdel Gader 

A palestra “O Futuro do Ministé-
rio Público no Processo Civil”, 
proferida pelo jurista Fredie 

Souza Didier Júnior no Hotel Renais-
sance, na capital, em 18/06, encerrou 
as atividades do 1º semestre do Ciclo 
de Palestras “APMP 80 anos”. Antes, 
já haviam feito exposições os promo-
tores de Justiça César Dario Mariano 
da Silva e Rafael de Oliveira Costa, e o 
jurista Alysson Leandro Mascaro. Na 
palestra de Fredie Didier, a diretoria 
da APMP foi representada por seu 
1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.
O encontro também contou com a par-
ticipação do debatedor Rui Geraldo 
Camargo Viana, que é livre-docente e 
doutor em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP) e mestre em Direi-
to pela Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo (PUC-SP). É também 
professor titular de Direito Civil da Fa-
culdade de Direito da USP (Largo São 
Francisco) e desembargador aposenta-
do do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP). Na plateia estavam de-
zenas de pessoas, entre membros, ser-
vidores e estagiários do Ministério Pú-
blico, além de advogados e estudantes.
Em sua palestra, Fredie Didier anali-
sou o papel do Ministério Público no 
novo Código de Processo Civil, bem 
como o julgamento de casos repeti-
tivos, a autocomposição e o processo 

Shukair, Marcio Rosa da Silva, Ricardo 
Prado Pires de Campos, Roberto Livia-
nu e Valderez Deusdedit Abbud. No 
dia da eleição, os membros do MPD 
manifestaram elogios à presidência 
exercida por duas gestões pela pro-

estrutural. Didier é advogado, autor 
de mais de 40 livros jurídicos, mestre 
em Direito pela Universidade Federal 
da Bahia, doutor em Direito pela Pon-
tifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), pós-doutor pela Uni-
versidade de Lisboa e livre-docente 
pela Universidade de São Paulo (USP).
Atualmente, é membro do Instituto Bra-

motora de Justiça Laila Shukair Said 
Abdel Qader Shukair. Por sua vez, 
o novo presidente, Ricardo Prado, 
adiantou projetos futuros, incluin-
do o 6º Congresso Nacional do MPD. 
A posse aconteceu em 1º de julho.

sileiro de Direito Processual, do Instituto 
Ibero-americano de Direito Processual, 
da InternationalAssociationofProce-
duralLaw, da Associação Brasileira de 
Direito Processual Constitucional e da 
Academia de Letras Jurídicas da Bahia. 
Foi, ainda, membro da comissão forma-
da para reformar o novo Código de Pro-
cesso Civil, na Câmara dos Deputados.

12 APMP EM AÇÃO - Julho 2018
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AplateialotouoauditóriodoHotelRenaissance FredieDidier(centro)recebecertificadopelapalestra RuiGeraldoCamargoViana(centro)foiodebatedor
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O presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP), 
Manoel Pereira Calças, rece-
beu em 14/06, no Palácio da 
Justiça, na capital, uma comi-
tiva da Associação Brasileira 

A Escola Superior do Mi-
nistério Público (ESMP) e a APMP 
realizaram entre os dias 28/05 e 
2/06, na Faculdade de Direito 
da Universidad Complutense de 
Madri, Espanha, o 1º Seminário 
Hispano-Brasileiro de Direito 
Processual Penal. Ao longo da 
semana, os participantes assis-

ABMCJ cumprimenta presidente do TJSP por gabinete igualitário
ESMP e APMP realizam Seminário de Direito Processual em Madri

das Mulheres de Carreira Jurídica 
(ABMCJ) – Comissão São Paulo. 
O desembargador recebeu cum-
primento por ter dividido o gabi-
nete do Tribunal de forma iguali-
tária, 50% entre juízas e juízes.

tiram a diversas palestras sobre 
temas atuais do Direito Processual 
Penal, como garantismo processu-
al, ativismo judicial, o papel da ví-
tima, mediação no processo penal, 
neurociência, a renúncia ao pro-
cesso penal e a justiça negociada.

Vinte e cinco promotores 
e procuradores de Justiça do Mi-

Na foto ao lado, com o 
presidente do TJSP ao centro, 
estão, a partir da esquerda: a 
procuradora estadual Ana Paula 
Zomer, a juíza Teresa Cristina Ca-
bral Santana Rodrigues dos San-
tos, a desembargadora Maria de 
Lourdes Rachid Vaz de Almeida, 
a promotora de Justiça Fabiana 
Dal’Mas Rocha Paes (vice-pre-
sidente da ABMCJ, conselheira 
fiscal da Associação Paulista do 
Ministério Público e uma das 
diretoras da APMP Mulher), a 
advogada Alice Bianchini (pre-
sidente da ABMCJ), a advogada 
Clarice Maria de Jesus D’Urso, a 
juíza Camila de Jesus Mello Gon-
çalves e a juíza Tatiana Marchi.

nistério Público participaram do 
evento. Além de Antonio Carlos 
da Ponte, diretor da ESMP, repre-
sentaram o MPSP no evento in-
ternacional: Annunziata Alves Iu-
lianello, Antonio Lopes Monteiro, 
Arual Martins, Celeste Leite dos 
Santos, Clóvis de Castro Humes, 
Daniela Dermendjian Duprat 
Avellar, Fabíola Castilho Soffner, 
Felipe Duarte Paes Bertolli, Gre-
gório Edoardo Raphael Selingardi 
Guardia, Letícia Lourenço Costa, 
Lister Caldas Braga Filho, Lúcia 
Nunes Bromerchenkel, Mário An-
tonio de Campos Tebet, Michelle 
Bregnoli de Salvo, Olavo Evan-
gelista Pezzotti, Roberto Barbo-
sa Alves, Sérgio Neves Coelho e 
Waléria Garcelan Loma Garcia.

PereiraCalças(centro)comasrepresentantesdaAssociaçãoBrasileiradasMulheresdeCarreiraJurídica

ComitivadepromotoresedeprocuradoresdeJustiçaqueparticiparamdoeventorealizadonaEspanha

PGRRaquelDodge(terceiraapartirdaesquerda)epromotoradeJustiçaGabrielaManssur(aquarta)

LilianaMercadante,AnnaYarid,CelesteLeitedosSantos,SebastiãoCaixeta,AnaLaradeCastroeGabrielaManssur

PGR Raquel Dodge recebe juristas na 1ª 
Conferência das Procuradoras da República

Palestra do GE aborda o tema ‘Diretrizes 
do CNMP para a Igualdade de Gênero’

APMP Mulher foi representada na ocasião pela promotora de Justiça Maria Gabriela Prado Manssur Evento com o palestrante Sebastião Vieira Caixeta foi realizado no auditório da Sede Social da APMP

A promotora de Justiça Maria Ga-
briela Prado Manssur, uma das 
diretoras da APMP Mulher, par-

ticipou da 1ª Conferência Nacional das 
Procuradoras da República, promovida 
pelo Ministério Público Federal (MPF). O 
evento, que aconteceu entre os dias 15 
e 16/06, em Brasília (DF), contou com a 
participação da procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge. Na ocasião, 
foram debatidos os desafios e horizon-
tes da carreira das mulheres no MPF.
Em um dos painéis, Gabriela Manssur 
falou sobre a criação da APMP Mu-
lher, as realizações e ações promovi-
das em razão da igualdade de gênero 
e a efetiva participação da mulher na 
carreira administrativa institucional. 

A promotora de Justiça também 
mencionou que, inspiradas na entida-
de de classe paulista, outras direto-
rias da Mulher surgiram, por exem-
plo, na Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Conamp) 

O Grupo de Estudos 
“Selma Negrão Pe-
reira dos Reis” re-

alizou, em 11/06, pales-
tra com o procurador re-
gional do Trabalho Sebas-
tião Vieira Caixeta, mem-
bro do Conselho Nacional 
do Ministério Público, que 
discorreu sobre “Diretrizes 
do CNMP para a Igualdade 
de Gênero”. A promotora de 
Justiça Ana Lara Camargo de 
Castro, assessora do CNMP, 
também apresentou infor-
mações e dados durante o 
encontro.

Entre os presentes estavam a 
procuradora de Justiça Liliana Mer-
cadante Mortari, que integra o Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores 
do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP), e as promotoras 

e no Paraná. Por fim, ressaltou que 
“o maior desafio ainda continua sen-
do a participação e a união das mu-
lheres nas questões institucionais”.
A conferência teve seis eixos temáti-
cos, debatendo os seguintes temas em 

de Justiça Anna Trotta Yarid e Maria 
Gabriela Prado Manssur (uma das di-
retoras da APMP Mulher). 

O evento, organizado pela co-
ordenadora-geral dos Grupos de Estu-
dos, Celeste Leite dos Santos (que é, 

oficinas simultâneas: ingresso na car-
reira, condições de trabalho, perma-
nência na carreira, movimentação na 
carreira, a carreira em si e outras jor-
nadas, o empoderamento, a liderança 
e a participação político institucional.

também, uma das diretoras de Convê-
nios e Eventos e da APMP Mulher na 
entidade de classe), foi realizado no 
Auditório “Francismar Lamenza” da 
Sede Social da APMP, situada no Largo 
São Francisco, no Centro de São Paulo.

Fo
to
s:
D
iv
ul
ga

çã
o

Fo
to

: L
uc

as
 A

m
ar

al
/A

PM
P

Fo
to
:D

iv
ul
ga

çã
o/
ES
M
P



J A N TA R  E M  C O M E M O R A Ç Ã O  A O S  8 0  A N O S  D A A P M P

RESERVAS | DEPARTAMENTO DE EVENTOS 
(11) 3188-6464 – OPÇÃO 5 

VAGAS LIMITADAS

10
NOV
20H S

Á
B

A
D

O


