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APMP apoia emenda a projeto 
para que promotor concorra à PGJ

Recentemente, foram publica-
das no Diário Oficial do Es-
tado três emendas apresen-

tadas pelo deputado estadual Fer-
nando Capez (PSDB) ao Projeto de 
Lei Complementar (PLC) 36/2018, 
de autoria da Procuradoria-Ge-
ral de Justiça, que tramita na As-
sembleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp). Entre elas, uma possibilita 
que promotores de Justiça concor-
ram ao cargo de PGJ do Ministério 
Público de São Paulo (MPSP). A di-
retoria da APMP apoia essa medi-
da. Dezenas de promotores e pro-
curadores de Justiça foram à Alesp 
apoiar a democratização da insti-
tuição. A possibilidade de promoto-
res de Justiça concorrerem ao car-
go de PGJ é uma bandeira histórica 
da APMP, nos termos do resulta-
do da consulta à classe realizada 
por meio de plebiscito nos meses 
de junho e julho de 2015. Página 7

Na Alesp, emenda feita a Projeto de Lei Complementar prevê essa possibilidade

Em Brasília, LDO 2019 
é aprovada sem

proibição de revisão
Oito destaques de autoria da 

Frente Associativa da Magistratu-
ra e do Ministério Público (Frentas) 
foram apresentados por parlamen-
tares e, a partir desta iniciativa, foi 
excluída do texto, em definitivo, a 
pretensão de corte linear no orça-
mento geral da União.  Páginas 4 e 5
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O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o deputado Fernando Capez com a emenda ao projeto
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O t r a b a l h o 
do Ministé-
rio Público 

tem sido decisivo, 
efetivamente, na 
vida de milhares de 
pessoas. Um exem-
plo é o do empre-
sário Ulisses David, 
53 anos, que gra-
vou depoimento 
para APMP dando 
testemunho sobre 
como foi o traba-
lho de recuperação 
que o livrou do uso 
abusivo de álcool. 
A gravação foi feita durante uma 
reunião do programa “Justiça Tera-
pêutica”, que funciona no Fórum de 
Santana, na capital, e que tem como 
responsável o promotor de Justiça 
Hélio Loma Garcia. Também acom-
panhou o depoimento o procurador 
de justiça Mário Sérgio Sobrinho.

“O Ministério Público salvou 
minha vida porque me colocou na 
pena alternativa quando eu estava 
praticamente destruído, e recons-
truí minha vida”, afirma Ulisses 
David. No “Justiça Terapêutica” há 
proposta de atendimento à saúde 
como pena alternativa, por acordo 
entre o promotor de Justiça, o advo-
gado e o juiz para usuários de álco-
ol e drogas que cometem infrações 

leves. O programa foi desenvolvido 
por membros do Ministério Público 
e juízes e foi iniciado pela Promoto-
ria de Justiça e Fórum Regional de 
Santana, em São Paulo, em 2002.

“Eu estava em processo de 
separação da minha esposa e acon-
teceu que ela fez alguns boletins 
de ocorrência dizendo que eu era 
usuário de droga. E aí eu vim no 
Ministério Público através daquela 
Lei Maria da Penha”, conta o em-
presário beneficiado. E nada dava 
certo. Depois que o Ministério Pú-
blico me colocou no ‘Amor Exigen-
te’ [Organização Não-Governamen-
tal], que foi a pena alternativa, eu 
comecei a vir nas palestras e pas-
sei a ouvir: 'Olha, você tem que se 

afastar dos amigos 
pra ver se sua vida 
dá uma melhora-
da’. E foi o que eu 
fiz”, acrescenta.

O procura-
dor de Justiça Má-
rio Sérgio Sobrinho 
detalha a ação do 
Ministério Público 
no programa “Jus-
tiça Terapêutica”: 
“Nós temos a pos-
sibilidade de o pro-
motor fazer a pro-
posta de transação 
penal de suspensão 

condicional do processo e que essas 
propostas tenham dentro dela a 
ideia desse infrator frequentar reu-
niões de grupos de mútua ajuda”.

Recuperado e agradecido, 
o empresário Ulisses David rela-
ta: “O Ministério Público me in-
dicou a [ONG] ‘Amor Exigente’, 
onde comecei em 2007. Nós já 
estamos em 2018, então são 11 
pra 12 anos já. Tive que sair de 
casa, fui morar com meus pais, 
a princípio. Tudo na minha vida 
foi melhorando depois disso. E 
aí, mesmo depois de cumprir lá 
as 24 presenças que foram exi-
gidas pela Promotoria [de Jus-
tiça], eu ainda continuei vin-
do, porque me fez muito bem”.

Cidadão reconstrói sua vida após trabalho do MP
‘O Ministério Público salvou minha vida’, afirma empresário que venceu o uso abusivo de álcool
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O procurador de Justiça Mário Sérgio Sobrinho (à esquerda) com o empresário Ulisses David

BANDEIRA HISTÓRICA DA CLASSE E DA APMP

A elegibili-
dade de promo-
tor ao cargo de 
procurador-geral 

de Justiça é uma medida necessária 
para a efetiva democratização do Mi-
nistério Público de São Paulo. Trata-se 
de uma bandeira histórica da classe 
e também da APMP. No Brasil, atual-
mente, tal possibilidade só não é per-
mitida em poucos estados.

Por isso, a diretoria da APMP 
reafirma o propósito de apoiar inicia-
tivas que possibilitem ao promotor 
de Justiça concorrer ao cargo de PGJ, 

tal qual ocorre atualmente através de 
emenda proposta ao Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 36/2018, de au-
toria do deputado estadual Fernando 
Capez, em transcurso na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo.

Lutaremos na Assembleia Le-
gislativa até que prevaleça a vonta-
de dos promotores e procuradores 
de Justiça paulistas, expressa em ple-
biscito realizado em 2015.

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES

“Eu acho que hoje a APMP é con-
duzida de uma forma muito compe-
tente e muito dedicada por parte do 
nosso presidente, José Oswaldo Moli-
neiro. A atual diretoria da Associação 
não só honra as tradições do passado 
como também aponta para um cami-
nho muito seguro em relação ao futu-
ro.” – Antônio Carlos da Ponte, pro-
curador de Justiça, diretor do Centro 
de Estudos e Aperfeiçoamento Fun-
cional/Escola Superior do Ministé-
rio Público de São Paulo (Ceaf/ESMP)

“Agradeço o convite e a oportu-
nidade de contribuir com o acervo da 
nossa querida e extraordinária APMP.” 
– Beatriz Helena Ramos Amaral, pro-
curadora de Justiça e uma das direto-
ras do Departamento Cultural da enti-

dade de classe, sobre entrevista con-
cedida para o projeto ‘APMP 80 anos’

“Parabéns à APMP por registrar 
a história institucional nessa importan-
te iniciativa.” – Maria Alzira de Almeida 
Alvarenga, promotora de Justiça, so-
bre a entrevista gravada com seu pai 
para o projeto ‘APMP 80 anos’, Cláu-
dio Ferraz de Alvarenga, ex-presiden-
te da Associação, ex-procurador-geral 
de Justiça e ex-presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado de São Paulo

“Parabéns para todos que in-
tegram a APMP! O vídeo institucional 
do projeto ‘80 anos’ ficou excelente.” 
– Adilza Inácio de Freitas, promotora de 
Justiça, ex-presidente da Associação do 
Ministério Público de Alagoas (Ampal)

SEMINÁRIO JURÍDICO SERÁ 
REALIZADO NO PARANÁ

A APMP realizará no período 
de 5 a 9 de dezembro deste ano o 
“XLVI Seminário Jurídico das Teses e 
Encontro dos Membros do MPSP”, 
em Foz do Iguaçu (PR), no Hotel 
Bourbon Cataratas. Em breve, se-
rão divulgados os nomes dos pales-
trantes e as temáticas dos painéis. 
Mais informações podem ser obti-
das por telefone (11-3188-6464, op-
ção 5), por e-mail (eventos@apmp.
com.br) ou pessoalmente, no De-
partamento de Eventos, na Sede 
Executiva, no Centro de São Paulo.

PROCURADOR DOA OBRAS 
PARA ASSOCIADOS À APMP

O procurador de Justiça apo-
sentado Marino Pazzaglini Filho, au-
tor de diversas obras, entre elas a “Lei 
de Inegibilidade Comentada”, doou à 
APMP livros que foram distribuídos 
aos nove primeiros associados que 
manifestaram interesse. Advogado 
e consultor jurídico, Marino Pazzagli-
ni Filho é diretor do escritório Paes e 
Pazzaglini Advogados Associados e ex-
-presidente do Colégio dos Diretores 
das Escolas dos Ministérios Públicos 
do Brasil (no período de 1998-2000).

ASSOCIAÇÃO CONVIDA PARA 
‘CAFÉ JURIMÉTRICO’ DA ABJ

A APMP, por iniciativa da pro-
motora de Justiça Angélica Ramos de 
Frias Sigollo, convida seus associados 
a participarem do evento mensal Café 
Jurimétrico, da Associação Brasileira 
de Jurimetria (ABJ). São cinco convi-
tes colocados à disposição e os as-
sociados interessados podem entrar 
em contato com Rennan Souza Silva 
pelo telefone (11) 3188-6466, pelo e-
-mail rennan.silva@apmp.com.br ou 
presencialmente, na APMP. Jurime-
tria é a estatística aplicada ao Direito.



4 APMP EM AÇÃO - Agosto 2018 5APMP EM AÇÃO - Agosto 2018

LDO 2019 é aprovada no Congresso sem proibição de revisão de subsídios
Conquista deve-se a árduo trabalho com parlamentares; APMP participou de reunião da Frentas que discutiu diretrizes e estratégias de enfrentamento

Após árduo trabalho realizado pelas 
associações de classe de todo o 
país, com a participação ativa da 

diretoria da APMP, lideradas pela Frente 
Associativa da Magistratura e do Minis-
tério Público (Frentas), as carreiras pú-
blicas conquistaram grande êxito no dia 
11/07, no Plenário do Congresso Nacio-
nal. Os parlamentares aprovaram o pro-
jeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2019, com importantes alte-
rações em seu texto inicial, o que tornou 
possível reajustes salariais e a criação de 
novos cargos na administração pública.

Oito destaques de autoria da Fren-
tas foram apresentados por parlamen-
tares durante a discussão da matéria e 
o resultado foi absolutamente positivo. 
A partir desta iniciativa, foi excluída do 
texto, em definitivo, a pretensão de cor-
te linear no orçamento geral da União. 
No texto original do relator do projeto, 
Senador Dalírio Beber (PSDB/SC), este 
corte deveria ser de, pelo menos, 5%. 
Outra importante conquista foi a apro-

vação do destaque após intenso trabalho 
realizado com os parlamentares presen-
tes, que suprimiu o artigo 92-A do texto 
do referido relatório e que derrubou a 
vedação legal da revisão dos subsídios, 
vencimentos e proventos.

É importante lembrar que o pró-
prio líder do Governo, o senador Romero 
Jucá (PMDB/RR), acabou por defender, 
durante as discussões, que os poderes 
tenham autonomia para conceder os re-
ajustes salariais dentro do teto de gastos.

A diretoria da APMP, representa-
da pelo seu 1º secretário, Paulo Pente-
ado Teixeira Junior, participou de reu-
nião da Frentas, encontro no qual fo-
ram discutidas as diretrizes e estraté-
gias de enfrentamento da votação da 

LDO. Na ocasião, Penteado acompa-
nhava o presidente da Associação Na-
cional de Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), Victor Hugo Azevedo, 
na qualidade de assessor especial da 
entidade nacional.

NOVO CPP – Ainda na semana 
de 03 a 05/07, o presidente da APMP, 
José Oswaldo Molineiro e Paulo Pen-
teado participaram da reunião ordi-
nária do Conselho Deliberativo da Co-
namp, que teve como uma das princi-
pais pautas o aprimoramento da Re-
forma do Código de Processo Penal (PL 
8045/2010), em tramitação na Câmara 
dos Deputados. Os diretores da asso-
ciação ainda estiveram com diversos 
parlamentares a fim de defender pon-
tos importantes que deveriam ser al-
terados no voto do relator deste pro-
jeto, João Campos (PRB/GO), apresen-
tado pelo parlamentar na Comissão 
Especial instaurada pelo presidente 
da Casa, Rodrigo Maia (DEM/RJ), para 
discutir o tema.

A APMP montou uma Comissão 
Especial, formada por dezenas de pro-
motores e procuradores de Justiça do 
MPSP, que produziu mais de 60 suges-
tões de alterações pontuais ao relató-
rio do parlamentar (leia notícia abaixo).

O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, e o presidente da entidade paulista, José Oswaldo Molineiro, durante encontro na Conamp (à esquerda); e a reunião que discutiu diretrizes e estratégias de enfrentamento da votação da LDO 
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A comissão especial criada 
pela diretoria da APMP para pro-
por aperfeiçoamentos ao Projeto 
de Lei (PL) 8045/10, que versa so-
bre a reforma do Código de Pro-
cesso Penal (CPP), realizou no dia 
16/07 sua terceira reunião pre-
sencial na Sede Executiva da enti-
dade de classe, no Centro de São 
Paulo. Durante o encontro, os in-
tegrantes do grupo apresentaram 
novas propostas e analisaram o 
trabalho compilado, que já conta 
com mais de 60 sugestões de al-
teração ao voto do relator do PL, 
deputado João Campos (PRB/GO).

O relatório foi apresentado 
pelo parlamentar em 12/06, du-

Comissão especial que analisa PL do novo CPP realiza terceira reunião na APMP
rante reunião da Comissão Especial, 
acompanhada pela diretoria da APMP 
em Brasília (DF). Porém, apesar de 
disponibilizado em meios eletrônicos, 
o relatório não chegou a ser lido nem 
apreciado, devido ao início da Ordem 
do Dia no Plenário da Câmara dos 
Deputados, o que, regimentalmente, 
impede a continuidade de reuniões 
deliberativas em qualquer comis-
são. Recentemente, outras reuniões 
do colegiado foram marcadas para a 
apreciação do voto, o que não acon-
teceu por falta de quórum. O tema 
só poderá voltar à pauta após o fim 
do recesso parlamentar, em agosto.

O relator, que esteve com a 
diretoria da APMP em diversas oca-

Reunião realizada na Sede Executiva da APMP com os integrantes da comissão que analisa o CPP

siões, mostrou-se aberto a estudar 
todas as sugestões antes da apre-
sentação formal de seu voto. Depu-
tados de outros partidos também 
estão reforçando a necessidade de 
o parlamentar acatar as alterações, 
após tratativas com os diretores da 
associação, com destaque para a sub-
-relatora da matéria, deputada Keiko 
Ota (PSB/SP), Carlos Sampaio (PSDB/
SP) e Antonio Goulart (PSD/SP). Dian-
te deste quadro, os membros da co-
missão discutiram os próximos passos 
e as estratégias de ação em Brasília.

Compõem a comissão pau-
lista José Oswaldo Molineiro, pre-
sidente da APMP, os procuradores 
de Justiça Carlos Frederico Coelho 

Nogueira, Felipe Locke Cavalcanti, 
Gilberto Nonaka, João Antônio dos 
Santos Rodrigues, Pedro de Jesus 
Juliotti, Pedro Henrique Demer-
cian e Sérgio Neves Coelho; e os 
promotores de Justiça Alexandre 
Rocha Almeida de Moraes, Aluísio 
Antônio Maciel Neto, Celeste Lei-
te dos Santos, César Dario Maria-
no da Silva, Deborah Kelly Affon-
so, Fabiola Moran Faloppa, João 
Carlos Calsavara, João Claudio 
Couceiro, José Reinaldo Guima-
rães Carneiro, Levy Emanuel Mag-
no, Lucia Nunes Bromerchenkel, 
Marcelo Batlouni Mendroni, 
Nathan Glina, Paula Castanhei-
ra Lamenza, Paulo César Corrêa 

Borges, Paulo Penteado Teixeira 
Junior (1º secretário da APMP), 
Pedro Eduardo de Camargo Elias, 

Rafael de Oliveira Costa, Rena-
to Kim Barbosa (1º tesoureiro 
da APMP) e Roberto Livianu.
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Dezenas de promotoras e 
procuradoras de Justiça de São 
Paulo e de outros Estados reu-
niram-se em 30/06 no Auditório 
“Francismar Lamenza” da Sede So-
cial da APMP, no Largo São Fran-

Cyrdêmia Botto e Gabriela Manssur são 
 nomeadas para comissões da  Conamp

Objetivo os novos grupos de atuação nacional é enriquecer a defesa institucional da classe e do MP

As diretoras da APMP Cyrdê-
mia da Gama Botto e Maria 
Gabriela Prado Manssur fo-

ram nomeadas no dia 04/07 como 
integrantes de comissões especiais 
da Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Conamp). 
Cyrdêmia Botto, diretora do Departa-
mento de Aposentados da entidade 
de classe paulista, passou a integrar 
a Comissão Nacional de Aposenta-
dos, e Gabriela Manssur, uma das 
diretoras da APMP Mulher, passou 
a integrar a Comissão Nacional de 
Mulheres, ambas indicadas aos car-
gos pelo presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro. Os dois grupos 
foram criados nesta mesma data, du-
rante reunião ordinária da Conamp.

Por meio de atuação especí-
fica e temática, o objetivo desses 
novos grupos de atuação nacional 
é enriquecer a defesa institucional 
dos direitos e das prerrogativas de 

promotores e procuradores de Jus-
tiça, bem como fortalecer ações 
de aperfeiçoamento do Ministé-
rio Público e do sistema de Justiça.

No primeiro encontro, os apo-
sentados destacaram a necessidade 
de assegurar uma inatividade digna 

aos membros do Ministério Público. 
Já a comissão de mulheres trouxe ao 
conselho deliberativo a relevância de 
uma manifestação da Conamp quanto 
aos ataques sofridos pela promotora 
de Justiça Ticiane Louise Santana Pe-
reira, do Ministério Público do Paraná.

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o presidente da Conamp, Victor Hugo Palmeiro de 
Azevedo Neto, com as diretoras nacionais Gabriela Manssur (à esquerda) e Cyrdêmia da Gama Botto
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SP sedia Encontro do Movimento Nacional de Mulheres do MP
cisco, para 
realizar o 
“1º Encon-
tro do Mo-
v i m e n t o 
Nac iona l 
de Mulhe-
res do Mi-
nistério Pú-
blico”. Na 
pauta, es-
tavam a dis-

cussão e a criação formal do gru-
po, seus objetivos e futuras ini-
ciativas, entre outros temas re-
ferentes à igualdade de gênero.

O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, que na ocasião 

também representou a Associação 
Nacional de Membros do Ministé-
rio Público (Conamp), participou 
da abertura do evento, ao lado da 
diretora de Relações Públicas da 
APMP, Paula Castanheira Lamen-
za. A dinâmica do encontro contou 
com painéis de apresentações de 
projetos, bem como com a cons-
trução do estatuto do Movimento.

Estiveram presentes as di-
retoras da APMP Mulher Celeste 
Leite dos Santos, Fabiana Dal Mas 
Rocha Paes, Fabíola Sucasas Ne-
grão Covas e Maria Gabriela Pra-
do Manssur, além de procuradoras 
e promotoras de Justiça e repre-
sentantes do sistema de Justiça.

Participantes do evento realizado no auditório 'Francismar Lamenza' da APMP

Dezenas de membros do MPSP vão à Alesp 
apoiar a democratização da instituição

Objetivo é permitir que promotor de Justiça possa se candidatar ao cargo de procurador-geral

Dezenas de promotores e pro-
curadores de Justiça foram 
recebidos no gabinete do 

deputado estadual Fernando Ca-
pez (PSDB) na Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp), em 27/07, 
para manifestarem apoio à possi-
bilidade de promotores de Justi-
ça concorrerem ao cargo de pro-
curador-geral de Justiça (PGJ). O 
parlamentar é autor de emendas 
ao Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 36/2018, entre elas, uma que 
prevê essa possibilidade. Na reu-
nião, representaram a APMP o 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixei-
ra Junior, o 1º tesoureiro, Renato 
Kim Barbosa, o 2º secretário, Tia-
go de Toledo Rodrigues, a 2ª te-
soureira, Fabíola Moran Faloppa, 
e a diretora de Relações Públi-
cas, Paula Castanheira Lamenza.

Dias antes, em 23/07, o pre-
sidente da entidade de classe, José 
Oswaldo Molineiro, e o 1º tesou-
reiro, Renato Kim Barbosa, já ha-
viam se reunido com o deputado 
Fernando Capez na Alesp, ocasião 
em que o parlamentar explanou 
o teor das emendas de sua auto-

Promotores, procuradores de Justiça e diretores da APMP reunidos com o deputado Fernando Capez em apoio a emenda de sua autoria ao PLC 36/2018

ria ao referido PLC, de autoria da 
Procuradoria-Geral de Justiça. En-
tre elas, a que possibilita que pro-
motor de Justiça concorra ao car-
go de PGJ – que tem o apoio da 
diretoria da APMP. As emendas 
foram publicadas na edição de 
21/07 do Diário Oficial do Estado.
HISTÓRICO – A possibilidade de 
promotores de Justiça concorre-
rem ao cargo de PGJ é uma ban-
deira histórica da APMP, nos ter-
mos do resultado da consulta à 
classe realizada por meio de ple-
biscito nos meses de junho e ju-
lho de 2015, que resultou em 736 
votos favoráveis, 234 contrários, 
dois votos em branco e dez nulos. 
Em 2014, no Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP), os en-
tão conselheiros José Oswaldo Mo-
lineiro (atual presidente da APMP) 
e Pedro de Jesus Juliotti (que hoje 
exerce mais um mandato no cole-
giado) propuseram que promoto-
res de Justiça pudessem concorrer 
à PGJ já na eleição daquele ano.

Depois, em novembro de 2015, 
a diretoria da APMP enviou ofício 
ao então presidente da Alesp, de-

putado Fernando Capez, solicitan-
do apoio às emendas realizadas 
pelo deputado Carlos Bezerra Jú-
nior (PSDB) ao PLC 62/2015 – entre 
elas, uma que previa a elegibilida-
de de promotores de Justiça à PGJ.

Em outra oportunidade, a pro-
curadora de Justiça Deborah Pierri, 
uma das diretoras do Departamento 
de Previdência da APMP, defendeu o 
direito de promotores de Justiça de se 
candidatarem à PGJ, em trabalho de 
sua autoria enviado ao Órgão Espe-
cial e posteriormente encaminhado ao 
CSMP. No entanto, em votação preli-
minar em 19/03/2014, o Conselho Su-
perior decidiu pelo não conhecimento 
da proposição, com votos divergentes 
dos então conselheiros José Oswal-
do Molineiro, Paulo Sérgio de Olivei-
ra e Costa e Pedro de Jesus Juliotti.

A APMP reitera seu compro-
misso de atuar junto à Alesp para 
que promotores de Justiça possam 
concorrer ao cargo de PGJ, em ra-
zão de essa ser a vontade da clas-
se (plebiscito de 2015) e de re-
presentar um avanço democrá-
tico já vislumbrado em pratica-
mente todos os estados do país.
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Nota da APMP contra declarações de Ciro Gomes repercute no país 
Associação repudiou ‘forma desrespeitosa’ pela qual o ex-ministro se referiu a membro do MP paulista e à instituição durante sabatina realizada pela Abimaq

Nota de Repúdio divulgada 
pela APMP sobre as decla-
rações que Ciro Gome (ex-

-ministro da Fazenda e da Integra-
ção Nacional) fez no dia 17/07, em 
evento na capital paulista, teve re-
percussão na mídia nacional. A en-
tidade paulista repudiou a “forma 
desrespeitosa” pela qual o ex-minis-
tro se referiu “a Membro do Minis-
tério Público e, por consequência, 
a toda a Instituição” durante saba-
tina realizada pela Associação Bra-
sileira de Máquinas e Equipamen-
tos (Abimaq) na capital paulista. A 
Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp) e 
a Associação Nacional dos Procu-
radores da República (ANPR) tam-
bém divulgaram Nota de Repúdio, 
elogiando a atuação da APMP (leia 
notícia abaixo).

“É inaceitável qualquer re-
ferência de baixo calão a Membro 
do Ministério Público que atua no 
exercício constitucional de suas 

prerrogativas e no es-
trito cumprimento de 
seu dever. Da mesma 
forma, o comporta-
mento do referido ex-
-Ministro atenta não 
só contra a indepen-
dência funcional ins-
titucional, mas tam-
bém contra o próprio 
Estado Democrático 
de Direito”, diz a Nota 
de Repúdio da APMP. 
“Dessa forma, além de 
repudiar com veemên-
cia as gravíssimas de-
clarações, a APMP ma-
nifesta seu total apoio 
ao trabalho dos Pro-
motores de Justiça e 
ao papel fundamen-
tal do Ministério Pú-
blico, Instituição que, 
exatamente por cum-
prir seu mister e suas obrigações 
na defesa da sociedade, vem sen-

do alvo de constantes e perigosos 
ataques”, completa.

O ex-ministro da Fazenda e 
da Integração Nacional fez referên-

cia, no evento da Abi-
maq, ao inquérito aber-
to pelo Ministério Pú-
blico do Estado de São 
Paulo (MPSP) contra 
ele no mês de junho, 
por suspeita de práti-
ca de injúria racial. Isso 
porque Ciro Gomes te-
ria ofendido o verea-
dor da cidade de São 
Paulo Fernando Holi-
day (DEM).

Diversos veículos 
de comunicação de al-
cance nacional reper-
cutiram a Nota de Re-
púdio da APMP, entre 
eles os sites da revista 
IstoÉ, do jornal Estadão 
(matéria de Julia Affon-
so, reproduzida no blog 
do Fausto Macedo) e o 
site da emissora de te-

levisão SBT; os portais de notícias 
UOL (matéria de Janaina Garcia e 

Mirthyani Bezerra e nota no blog de 
Jamildo Melo) e O Antagonista (dos 
jornalistas Diogo Mainardi e Mário 
Sabino), além dos blogs dos jorna-
listas Claudio Tognolli e Jorge Roriz 
e do site Metrô News.

O programa “A Protagonista”, 
da web TV Gazeta do Povo, apresen-
tado por Madeleine Lacsko, fez a lei-
tura na íntegra da Nota da APMP. 
Em outros Estados, a divulgação da 
entidade de classe paulista foi noti-
ciada nos portais Ceará News e So-
bral Agora (no território onde o ex-
-ministro iniciou sua carreira políti-
ca), Folha de Pernambuco, Leia Mais 
(Amazonas), Jornal de Floripa e Sul 
Connection (Santa Catarina) e Esta-
ção da Notícia (Brasília), entre outros.

A Nota de Repúdio da APMP 
também foi reproduzida na íntegra 
pelo site da Conamp e também pe-
los portais das associações estadu-
ais do Ministério Público da Bahia, 
do Espírito Santo, do Paraná e do 
Rio Grande do Sul.

A Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público 
(Conamp) e a Associação Nacio-
nal dos Procuradores da Repúbli-
ca (ANPR) divulgaram, em 18/07, 
Nota de Repúdio conjunta às decla-
rações feitas pelo ex-ministro Ciro 
Gomes. No documento, as entida-
des nacionais manifestam “apoio 
ao Promotor de Justiça de São Pau-
lo e à atuação da Associação Paulis-
ta do Ministério Público”. A APMP 
também divulgou Nota de Repú-
dio, que teve repercussão nacional.

“Ao fazer referência ao pro-
cesso criminal movido por Pro-
motor de Justiça do Estado de São 
Paulo e investir contra a instituição 

Conamp e ANPR elogiam entidade de classe paulista por Nota e apoiam membro do MP
do Ministério Público, o referido [ex-
-ministro] fez uso de palavras desres-
peitosas, inapropriadas, de manuseio 
por qualquer cidadão e ainda mais 
por uma figura pública que ocupou 
diversos cargos na República, de-
monstrando postura dissociada dos 
valores maiores da democracia e do 
estado democrático de direito”, diz a 
Nota de Repúdio assinada por Vitor 
Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, pre-
sidente da Conamp, e por José Roba-
linho Cavalcanti, presidente da ANPR.

O documento prossegue: 
“Diante do exposto, as Associações, 
em postura de constante vigilância e 
defesa da independência e da auto-
nomia do Ministério Público e de seus O presidente da Conamp, Victor Hugo Palmeira de Azevedo Neto (2º a partir da direita), em reunião com a diretoria da APMP

Manchetes dos portais Blog da Folha (de Pernambuco), Estadão e UOL que repercutiram a Nota de Repúdio às declarações do ex-ministro divulgada pela APMP

agentes, manifestam apoio ao Promo-
tor de Justiça de São Paulo e à atuação 
da Associação Paulista do Ministério 
Público, e repudia qualquer manifes-
tação que, indevida e antidemocra-
ticamente, ameace as prerrogativas, 
atribuições e independência da insti-
tuição ministerial e de seus membros”.

Assim como a divulgação fei-
ta pela APMP, a Nota das entidades 
nacionais também repercutiu na im-
prensa, como, por exemplo, no blog 
de Frederico Vasconcelos, da Folha 
de S.Paulo, e no portal Folha Política.
VISITA – O presidente da Conamp, 
Victor Hugo Palmeiro de Azevedo 
Neto, visitou a diretoria da APMP 
em 16/07. Ele foi recebido na Sede 

Executiva pelo pre-
sidente da entidade 
de classe paulista, 
José Oswaldo Moli-
neiro, pelo 1º secre-
tário, Paulo Pente-
ado Teixeira Junior, 
pelo 1º tesoureiro, 
Renato Kim Barbosa, 
e pelo 2º secretá-
rio, Tiago de Toledo 
Rodrigues. Durante 
o encontro, foram 
debatidas estraté-
gias de mobilização 
conjunta em prol do 
Ministério Público e 
de seus membros.
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Diretoria da APMP recepciona juiz  peruano 
e o prefeito de São Bernardo do Campo

Morre procurador de Justiça aposentado 
Hélio Bicudo, ex-diretor da Associação

José Antonio Neyra Flores e Orlando Morando Junior visitaram a Sede Executiva, em São Paulo Figura de destaque no cenário nacional, foi ministro, deputado federal e vice-prefeito de São Paulo

José Antonio Neyra Flores, juiz 
da Sessão Penal da Corte Su-
prema do Peru, visitou a APMP 

no dia 24/07. Ele veio acompa-
nhado pelo promotor de Justiça 
Valter Foleto Santin e foi rece-
bido na Sede Executiva, no Cen-
tro de São Paulo, pelo presiden-
te da APMP, José Oswaldo Mo-
lineiro, pelo 1º vice-presidente, 
Francisco Antônio Gnipper Cirillo, 
pelo  2º vice-presidente, Gabriel 
Bittencourt Perez, e pelo 1º te-
soureiro, Renato Kim Barbosa.

No dia seguinte, 25/07, a 
APMP recebeu a visita do prefei-
to de São Bernardo do Campo, Or-
lando Morando Junior (PSDB). Tam-
bém participaram desse encontro 
os procuradores de Justiça Airton 
Florentino de Barros, Aloisio Anto-
nio de Camargo Barros Pupin e Car-
los Henrique Mund e o promotor de 
Justiça Edson Alves da Costa, o pre-
sidente José Oswaldo Molineiro e a 
diretora do Departamento de Apo-
sentados, Cyrdêmia da Gama Botto.

Faleceu na capital paulista, 
em 31/07, o procurador de 
Justiça aposentado Hélio Pe-

reira Bicudo. Na APMP, ocupou o 
cargo de 1º secretário por duas 
vezes, nos biênios 1957-1958 e 
1959-1960. Sua atuação associa-
tiva está registrada em boletim 
especial impresso em julho pela 
entidade de classe, que divulgou 
Nota de Pesar pelo seu falecimento.

“A APMP, no conjunto de 
seus diretores, funcionários e as-
sociados, solidariza-se com a fa-
mília de Hélio Bicudo, a quem con-
signa votos de mais sinceras con-
dolências”, diz a Nota divulgada.

Hélio Bicudo, figura de des-
taque no cenário político nacio-
nal, foi ministro da Fazenda (in-
terino, em 1963, no governo do 
presidente João Goulart), depu-
tado federal (por dois mandatos, 
entre 1991 e 1999) e vice-prefeito 
de São Paulo (entre 2001 e 2005, 
na gestão da prefeita Marta Su-
plicy). Em 2000, foi empossado pre-
sidente da Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos. Na histó-
ria recente, foi um dos signatários 
do impeachment da ex-presiden-
te da República Dilma Rousseff.

Como promotor de Justiça, 
Hélio Bicudo notabilizou-se pelo 
enfrentamento ao Esquadrão da 
Morte, organização paramilitar sur-
gida no final dos anos 1960 (leia 
texto ao lado). “Para mim, o pro-
motor não era um mero acusador, 
mas o representante do Estado na 
concretização da Justiça”, frisou 
Bicudo, em depoimento exclusivo 
para o livro “Memórias dos Apo-
sentados do Ministério Público do 
Estado de São Paulo”, produzido 
e publicado pela APMP em 2014.

EVENTO DE MEDIAÇÃO NA ÁUSTRIA – Entre os 
dias 17 e 20/7, a promotora de Justiça Celeste Lei-
te dos Santos, uma das diretoras da APMP Mu-
lher, atuou como juíza na 4ª edição do IBA-VIAC 
CDRC Viena, no campus da Vienna University of 
Economics and Business, na Áustria. No evento in-
ternacional ocorrem simulações de mediações e 
negociações, programas educacionais e eventos 
sociais. Celeste Leite dos Santos é, também, no Mi-
nistério Público do Estado de São Paulo (MPSP), 
a coordenadora geral dos Grupos de Estudos.

SIMPÓSIO DE JUSTIÇA MILITAR – Foi realizado nos 
dias 19 e 20/06, na capital paulista, o II Simpósio 
de Justiça Militar para Alunos do Centro de Prepa-
ração de Oficiais da Reserva de São Paulo (CPOR/
SP) e Alunos-Oficiais da Academia de Polícia Mili-
tar do Barro Branco (APMBB). O promotor de Jus-
tiça Christiano Jorge Santos proferiu palestra sobre 
“Lei de Combate ao Terrorismo”. Também parti-
ciparam palestrantes do Superior Tribunal Militar, 
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Ministé-
rio Público Militar e Defensoria Pública da União.

O 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, o promotor de Justiça Valter Foleto Santin, o juiz 
da Corte Suprema do Peru, José Antonio Neyra Flores, e o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (5º a partir da esquerda), com o presidente 
da APMP, José Oswaldo Molineiro, a diretora de Aposentados, Cyrdêmia Botto, os procuradores Airton 
 Florentino de Barros, Aloisio de Camargo Barros Pupin e Carlos Henrique Mund, e o promotor Edson Costa

Como promotor de Justiça, Hélio Bicudo foi 1º secretário da APMP nos biênios 1957-1958 e 1959-1960

Boletim histórico registra a trajetória de Hélio Bicudo
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No MPSP, enfrentou o Esquadrão da Morte
Um dos casos mais em-

blemáticos de independência e 
autonomia do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP) 
no período do regime militar foi o 
enfrentamento ao Esquadrão da 
Morte, organização paramilitar 
surgida no final dos anos 1960 
que perseguia e matava supostos 
criminosos. E o responsável pela 
investigação e primeira ação con-
tra o grupo foi o (então) promo-
tor de Justiça Hélio Bicudo.

Ele atuou contra o Esqua-
drão da Morte junto com Dirceu 
de Mello, ex-diretor da APMP que 
chegou à presidência do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJSP). A trajetória dos dois membros 
do MPSP está registrada no boletim 

“APMP Histórica” nº 3, recém-impres-
so e enviado para os associados.

13APMP EM AÇÃO - Agosto 2018
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Procuradora de Justiça Beatriz Helena Ramos do Amaral

Procurador de Justiça aposentado Marino Pazzaglini Filho

Procurador aposentado Carlos Francisco Bandeira Lins

Procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio

Corregedor-geral do MPSP, Paulo Afonso Garrido de Paula

Antônio de Pádua Bertone Pereira é o secretário do OE

Antônio Carlos da Ponte, diretor da Escola Superior do MP

Paulo Sérgio de Oliveira e Costa é subprocurador-geral

O procurador de Justiça Paulo Marco Ferreira Lima

O promotor de Justiça Fernando Vernice dos Anjos

Associados elogiam entidade de classe em vídeos do projeto ‘80 anos’
Vídeos foram gravados e divulgados com depoimentos do PGJ, do corregedor do MPSP, do secretário do Órgão Especial e do diretor do Ceaf/ESMP, dentre outros

Em depoimentos gravados em 
vídeo e divulgados pelo pro-
jeto “APMP 80 anos”, associa-

dos e membros do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo (MPSP) 
elogiam a importância da atuação 
institucional da entidade de classe 
paulista, a mais antiga do país, ao 
longo de oito décadas de história 
e luta. Além dos vídeos, a Associa-
ção está publicando reportagens e 
boletins especiais, com a intenção 
de valorizar a atuação dos promo-
tores de Justiça nas diversas áre-
as e os expressivos resultados al-
cançados em benefício da socie-
dade. E também o boletim impres-
so extraordinário “APMP Históri-
ca”, que teve sua terceira edição 
enviada em julho aos associados.

A procuradora de Justiça apo-
sentada Beatriz Helena Ramos do 
Amaral, uma das diretoras do De-
partamento Cultural da APMP, elo-
gia: “A APMP sempre nos acolheu, 
principalmente, como seres huma-
nos. A Associação sempre ecoou o 
que havia de mais interessante, de 
vanguarda, feito pelos colegas. No 
momento em que não havia internet 
nem celular, era a Associação quem 
fazia ecoar os feitos, as descobertas, 
a atuação de cada promotor de Jus-
tiça. E sempre esteve ao lado, tam-
bém, para auxiliar, prestar apoio. 
A nossa APMP é muito especial”.

O elogio foi compartilhado 
pelos associados mais antigos em 
suas entrevistas concedidas à As-
sessoria de Imprensa da Associação. 
“Há 46 anos, eu comecei a partici-
par da APMP. Na época do Ronal-
do Macedo [presidente da Associa-
ção entre 1971 e 1972], do Carlito 
[Siqueira, presidente entre 1973 e 
1974], do João Lopes Guimarães 
[presidente entre 1975 e 1976] e 

dos Grupos de Estudos, dos quais 
eu fui um dos fundadores”, recorda 
o procurador de Justiça aposenta-
do Marino Pazzaglini Filho. E acres-
centa: “A Associação alimentava os 
Grupos de Estudos, para fazer o 
caráter, a estrutura do Ministério 
Público. A APMP sempre foi, sem-
pre será e é a alma do Ministério 
Público. O impulso, a medula. Toda 
a matriz institucional do Ministé-
rio Público nós devemos à APMP”.

Para o procurador de Justiça 
aposentado Carlos Francisco Ban-
deira Lins, a APMP tem importan-
te papel de suporte aos membros 
do Ministério Público: “Eu espero 
que a APMP continue dando reta-
guarda a cada promotor, que, na 
sua função específica, tem o de-
ver de atender aos anseios sociais 
na concretização de uma socieda-
de que seja justa. E talvez ele não 
consiga fazer isso inteiramente se 
não houver uma entidade que cui-
de dos problemas rotineiros que 
ele encontra na vida. E a APMP tem 
esse papel de auxiliar o promo-
tor na sua labuta diária, tornan-
do mais fácil o exercício da fun-
ção relevante para a sociedade”.

O chefe máximo da Institui-
ção relembra sua atuação associati-
va e a luta da entidade de classe em 
defesa dos direitos e prerrogativas 
dos membros do Ministério Públi-
co. “Fui diretor de Relações Públi-
cas [da APMP], fui tesoureiro, fui 
1º vice-presidente”, ressalta o pro-
curador-geral de Justiça, Gianpao-
lo Poggio Smanio. “É uma história 
que a nossa instituição construiu e 
que foi construída também com a 
Associação. Todos nós temos mui-
to a comemorar. A APMP sempre 
esteve na frente, sempre foi pio-
neira, sempre fez um trabalho de 

fortalecimento do Ministério Pú-
blico, não só no estado como na-
cionalmente. Então todos nós te-
mos muito o que comemorar. São 
gerações muito importantes do 
Ministério Público que estiveram 
na Associação Paulista. É um mar-
co pra todos nós”, salienta o PGJ.

Já o corregedor-geral do 
MPSP, Paulo Afonso Garrido de 
Paula, destaca: “A APMP, além do 
seu papel corporativo, sindical, que 
são papéis absolutamente neces-
sários, sempre esteve ao lado das 
lutas do Ministério Público em prol 
de uma sociedade mais justa. As 
bandeiras políticas que a Associa-
ção sempre empunhou foram as da 
democracia, do respeito aos direi-
tos humanos, à sociedade. Defen-
dendo, muitas vezes em situações 
difíceis, a presença do Ministério 
Público, a presença do promotor 
de Justiça. A APMP tem um papel 
político a desempenhar em prol da 
democracia no Estado brasileiro”.

“Na APMP fui diretor por vá-
rios anos, acho que de 1983 até 
1990 (tive uma saída da carreira, 
por um tempo)”, comenta Antônio 
de Pádua Bertone Pereira, secretá-
rio do Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores. “A Associação mora 
no meu coração até hoje, pela ex-
periência que adquiri. Participei 
de duas constituintes como dire-
tor da APMP - a federal e, depois, 
em 1989, a estadual. Pouca gente 
lembra disso, mas foi uma 'guer-
ra', porque outras carreiras tam-
bém reivindicavam coisas e foi re-
almente um período muito grati-
ficante e de muito aprendizado”.

Por sua vez, o diretor do Cen-
tro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional/Escola Superior do Minis-
tério Público de São Paulo (Ceaf/

ESMP), Antônio Carlos da Ponte, 
observa: “A história da APMP é a 
própria história nossa. Sempre foi 
a voz da instituição, sempre repre-
sentou cada um dos integrantes da 
carreira. A nossa Associação é mo-
tivo de orgulho para cada um dos 
promotores de Justiça, por isso que 
ela congrega quase que a totalidade 
absoluta deles. E mais do que isso, 
ela traz integrantes de outras car-
reiras, como do próprio Judiciário”.

Paulo Sérgio de Oliveira e 
Costa, subprocurador-geral de 
Justiça de Políticas Administrati-
vas e Institucionais, também lem-
bra sua atuação associativa: “Eu 
tive a honra de ser secretário da 
APMP. E pude aí confirmar, mais 
ainda, a importância dessa enti-
dade no cenário nacional. A Asso-
ciação nasceu praticamente junto 
com o Ministério Público e sempre 
esteve presente em todas as lutas. 
A APMP, como a PGJ, tem busca-
do levar essa mensagem a todo 
o povo paulista e brasileiro: con-
fiem no Ministério Público porque 
é um órgão guardião da sociedade”.

O procurador de Justiça Paulo 
Marco Ferreira Lima, em entrevista 
gravada para o projeto “APMP 80 
anos", frisa: “O promotor de Justiça 
nunca para de lutar. São 80 anos de 
luta e serão muitos mais. A APMP 
se confunde com a figura do pró-
prio promotor: nós somos guerrei-
ros, lutadores”. E o promotor de 
Justiça Fernando Vernice dos An-
jos completa: “A própria idade da 
Associação, a tradição, reflete sua 
importância. Eu me orgulho muito 
de fazer parte da APMP e acho que 
todos devemos a ela. Que possa-
mos refletir a importância das vo-
zes do passado para que tenhamos 
um futuro igualmente glorioso”.
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