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Focae-SP divulga Carta de Princípios
pela valorização do serviço público

O

Fórum das Carreiras de Estado – São Paulo (Focae-SP), do qual a APMP faz
parte, divulgou, em ato realizado
na Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp), sua Carta de Princípios e sua Campanha pela Valorização do Serviço Público. A campanha tem três objetivos comuns:
valorizar o serviço público como
patrimônio comum do cidadão,
mostrar o sucateamento e o desmonte das carreiras e do serviço
público, e elucidar o reflexo negativo desse sucateamento no serviço público e no desestímulo de
novos profissionais para ingressarem na carreira pública. Página 7

APMP apoia Frente
pela Democratização
do Ministério Público
Com o objetivo de debater a
democratização do Ministério Público de São Paulo (MPSP), promotores
e procuradores de Justiça reuniram-se na Sede Executiva da APMP. Todos apoiam a emenda ao Projeto de
Lei Complementar (PLC) 36/2018
feita pelo deputado estadual Fernando Capez (PSDB), para permitir
promotores de Justiça se candidatarem ao cargo de procurador-geral
de Justiça (PGJ). O projeto tramita
na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp). Páginas 8 e 9
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Campanha conjunta destaca valor do patrimônio comum do cidadão brasileiro

BRASÍLIA – O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Junior, estiveram em Brasília (DF) a fim de defender
as prerrogativas dos membros do Ministério Público, o fortalecimento da
instituição e a da sociedade civil. A reforma do Código de Processo Penal
(CPP), o Projeto de Lei (PL) do Extrateto, a recomposição inflacionária dos
subsídios e a ajuda de custo de moradia foram alguns dos assuntos tratados
com representantes de associações de todo o país, para traçar estratégias de
atuação. Os diretores da entidade de classe paulista estiveram no Supremo
Tribunal Federal (STF), para visita de cortesia, onde se reuniram com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, para tratar de diversos assuntos
de interesse da classe. No Senado Federal, Paulo Penteado ministrou palestra sobre a Reforma da Previdência durante audiência pública interativa realizada pela Comissão de Direitos Humanos (CDH), a convite do presidente
da CPI da Previdência (CPIPrev), senador Paulo Paim (PT/RS). Páginas 4 a 6
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

Como integrante do Fórum das Carreiras de Estado –
São Paulo (Focae-SP), a APMP, em
conjunto com as demais carreiras,
está empenhada em projeto que
visa demonstrar a importância do
serviço público como caminho fundamental para um retorno adequado dos investimentos que são arrecadados da população.
A campanha do Focae-SP tem
por meta conscientizar a população
sobre o sucateamento das carrei-

ras e do serviço público no Estado
de São Paulo e elucidar o reflexo
negativo desse sucateamento e o
desestímulo de novos profissionais para ingressarem na carreira pública.
Tomamos esse desafio como
bandeira fundamental para o Brasil
que queremos. E, com o apoio da sociedade, e em defesa de seus direitos e garantias, sairemos vitoriosos!
José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“O presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro, é uma liderança no
nosso Ministério Público e conduz a nossa associação de classe de uma forma
exemplar, vigorosa, trazendo bons resultados para todos os promotores de Justiça do estado de São Paulo. Acompanho
sua exemplar trajetória na Instituição
há mais de 30 anos e o parabenizo.” –
Eloisa de Sousa Arruda, procuradora de
Justiça aposentada e secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania
“Gostaria de agradecer, em meu
nome e de meu avô, Dirceu de Mello, a
matéria sobre sua trajetória no Ministério Público de São Paulo, na APMP e
no Tribunal de Justiça do Estado. Ele
viu o material no dia de seu aniversário
[2 de agosto] e ficou muito feliz. ParaAPMP EM AÇÃO
Boletim Informativo da Associação Paulista do Ministério Público
Ano V, Nº 63, Setembro de 2018
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béns pela série de boletins ‘APMP Histórica’ e permanecemos à disposição
da Associação e de seus jornalistas.” –
Carlos Alberto Pereira Leitão Junior,
promotor de Justiça [Nota da Assessoria de Imprensa: o acadêmico e jurista
Dirceu de Mello, de 89 anos, ingressou
no MPSP em 1954 e, já como procurador de Justiça, tornou-se desembargador pelo quinto constitucional; exerceu a Presidência do TJSP entre 1998
e 1999; na APMP, foi 1º secretário no
biênio 1965-1966 e 1º vice-presidente
no biênio 1967-1968, período em que
tornou-se presidente de fato quando Alceu Arruda, o presidente daquela gestão, afastou-se por problema de
saúde; Dirceu de Mello foi, ainda, reitor da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo/PUC-SP, de 2008 a 2012]
Revisão: Marina Gimenez Parra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática
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CONAMP APROVA PEDIDO
REFERENTE AO PLS DO CPP

No dia 22/8, o presidente da
APMP, José Oswaldo Molineiro, e o 1º
secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, participaram em Brasília (DF) da
reunião da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Publico (Conamp) que aprovou pedido de veto à
Presidência da República de dispositivo de Projeto de Lei do Senado (PLS
618/15), que altera o Código Penal e retira a previsão de que o assédio verbal é
infração penal. O texto já foi aprovado
pelo Senado Federal e aguarda sanção.

COMUNIDADE ARMÊNIA
HOMENAGEIA HOSSEPIAN

O procurador de Justiça Arnaldo
Hossepian, membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recebeu homenagem no dia 28/8 em ato solene realizado no Auditório “André Franco Montoro”, na Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp), às 19h. O evento condecora personalidades que tenham se destacado dentro de suas comunidades –
Hossepian foi indicado para receber a
honraria pela comunidade armênia. O
prêmio é organizado pelo Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de
Raízes e Culturas Estrangeiras (Conscre).

PORTO ALEGRE SEDIARÁ
TORNEIO DE FUTEBOL DO MP

O XVII Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Público será
disputado em Porto Alegre (RS), entre
os dias 15 e 18 de novembro, no Centro de Treinamento do Grêmio. Como
ocorre tradicionalmente desde a primeira edição, em 2001, a APMP participará com equipes nas quatro categorias disputadas (Livre, Master, Super Master e Sênior). O evento será
organizado pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul
(AMPRS) em parceria com a Conamp.

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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‘Devo muito ao Ministério Público’, diz Daiana
Caso aconteceu na comarca de Casa Branca, com apoio do promotor de Justiça Marcos Rioli

O

p ro j e to
é até 26 semanas
“A P M P
que pode fazer a
80 anos”
cirurgia”, diz a
traz a história da
manicure. A Premanicure Daiafeitura de Casa
na
Aparecida
Branca negou o
da Silva Magapedido e o prolhães, 33 anos.
motor de Justiça
Na 25ª semana
Marcos Tadeu
de gravidez, ela
Rioli insistiu, com
descobriu que
um novo ofício.
precisava fazer
A
peruma intervenção
sistência
do
cirúrgica para a
Ministério PúDaiana Aparecida da Silva e seu filho João: 'O promotor de Justiça insistiu e a prefeitura acatou o pedido'
correção da mieblico foi recomlomeningocele de seu filho. O caso Preto] eles me falaram de uma cirur- pensada, conforme Daiana Magaaconteceu na comarca de Casa Bran- gia intrauterina, mas que era muito lhães: “A prefeitura [do município
ca, localizada a 230 quilômetros da ca- cara, eu não tinha condições de pa- de Casa Branca] acatou isso e a
pital. Marcos Tadeu Rioli foi o promo- gar”. Acompanhada de uma amiga, gente foi fazer a consulta”. Dessa
tor de Justiça responsável pela ação. a manicure buscou a ajuda do pro- forma, a internação foi feita e a ciA equipe de reportagem da motor de Justiça Marcos Tadeu Rioli. rurgia também, no dia seguinte.
APMP esteve na cidade no dia 20/7
“O João nasceu de sete me“Ele mandou um ofício
e entrevistou Daiana Magalhães, para a Prefeitura [de Casa Bran- ses, com um quilo e meio [de peso].
que conta: “Quando eu descobri ca] para que eles arcassem pelo A gente achou que fosse perder o
que estava grávida do João, a gen- menos com a consulta médica, João naquela hora. A gente consete descobriu o problema dele com pra depois saber se eu poderia fa- guiu que ele fizesse a cirurgia ancinco meses. Eu fui procurar um zer a cirurgia ou não, porque exis- tes de nascer. E [hoje] está aqui,
médico, não tive muito sucesso, e te um tempo”, explica Daiana. andando, sem válvula. Anda pra
fui pra Ribeirão [Preto], onde eles
O prazo era urgente, o que todo lado, não preciso de cadeiatendiam meu plano de saúde”. gerou grande preocupação por par- ra de rodas”, afirma Daiana. “Eu
A manicure relata os proble- te da mãe e dos familiares. “Eu es- devo muito a ele, ao Ministério
mas que enfrentou: “Lá [em Ribeirão tava de 24 semanas [de gravidez] e Público”, reconhece a manicure.
Foto: Lucas Amaral/APMP

EDITORIAL

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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Paulo Penteado é ouvido sobre Previdência em audiência no Senado

A

convite do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência (CPIrev), senador Paulo Paim (PT/RS), o
1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, ministrou, no
dia 10/8, palestra sobre a Reforma
da Previdência durante audiência
pública interativa realizada pela Comissão de Direitos Humanos (CDH)
daquela Casa legislativa. Autor da
Nota Técnica sobre o assunto, que
foi encampada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp), da qual o diretor
da APMP é assessor especial, Paulo
Penteado já palestrou sobre o assunto em diversos estados do país.
Em Brasília, foi ouvido pela
CPIPrev do Senado em três oportunidades, assim como na Câmara dos
Deputados – na Comissão Especial
da Previdência, em duas oportunidades, na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Segurança Pública -, e também na Câmara
Municipal de São Paulo. O senador
Paulo Paim ressaltou a importância

dos dados e contribuições por ele
conferidas à CPI que presidiu para a
conclusão dos trabalhos. “Muitos de
seus dados hoje constam de nossa
cartilha e de nosso relatório. O senhor foi uma grande contribuição
ao nosso trabalho”, disse. O relator
do projeto na CPIPrev, senador Hélio
José (PROS/DF), também elogiou a
participação de Penteado na Comissão, chamando seus dados de relevantes e de fundamental importância para a conclusão dos trabalhos.
Em sua palestra, Paulo Penteado destacou a importância da
CPI para desconstruir os argumentos do governo federal, que embasavam a necessidade de uma
reforma imediata da Previdência,
bastante nociva a toda a sociedade brasileira. “A verdade não se
constrói, ela se demonstra, porque preexiste. Muitas inverdades
se desconstruíram durante a CPI.
Importante lembrar que a CPI é
um instrumento constitucional de
investigação, portanto ela não cria
dados, ela os requisita, analisa e

expõe a real situação por meio de
um relatório”, ressaltou.
Paulo Penteado apresentou
números que desmentem o governo
federal de que a Previdência possui
déficit. “Só no exercício de 2016, a
Seguridade Social brasileira perdeu
R$ 483 bilhões em déficit legislativo e gerencial”, disse. Naquele ano,
apenas com erros, fraudes, sonegação e inadimplência, houve prejuízo
para a Previdência de cerca de R$
190 bilhões, o que pode ser chamado de déficit gerencial. Mais R$ 144
bilhões devem ser somados por prejuízos causados por desonerações,
o que Penteado chama de déficit
legislativo. “Isso sem contabilizar a
Desvinculação de Receitas da União
[DRU] sobre as receitas da Seguridade Social, que só neste exercício
chegaram a R$ 92 bilhões”, frisou.
“Podemos chegar à conclusão
de que o déficit não existe mesmo.
O déficit fiscal pode ser resolvido
se conseguirmos tirar do espectro
jurídico legislativo e de gestão esse
déficit gerencial”, concluiu Paulo

Foto: Reprodução

Senador Paulo Paim, presidente da CPIPrev, ressaltou a importância dos dados e contribuições conferidas pelo 1º secretário da APMP para a conclusão dos trabalhos

'Podemos chegar à conclusão de que o déficit [da Previdência] não existe mesmo', assegurou o dirigente

Penteado. A partir de números disponibilizados pelo Tribunal de Contas da União [TCU], ele demonstrou,
ainda, que se considerados esses
desperdícios, o déficit sequer existe.
“Se considerarmos o pior ano, desconsiderando o déficit gerencial, temos R$ 6 bilhões de prejuízo, o que
na verdade representa 0,10% do
Produto Interno Bruto [PIB]. Vamos

mudar o Brasil por conta disso, que
ainda acontece de forma esporádica?”, questionou o diretor da APMP.
Ainda segundo os dados apresentados por Paulo Penteado, que
tiveram base em informações prestadas pelo TCU, demonstra-se que descontado o déficit legislativo, que é de
R$ 235 bilhões em 2016 e também o
déficit dos militares, sujeitos a regime

administrativo e não previdenciário,
pelo que não poderia ser considerado
como gasto para a Seguridade, o regime ficaria positivo em R$ 27 bilhões.
O diretor da APMP ainda lembra que as associações que compõem a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público
(Frentas) ainda deram outras contribuições importantes para a CPIPrev:
apresentaram três projetos de Lei de
grande importância para a recuperação da Previdência.
“Um projeto, apresentado
pela Conamp, visa combater crimes
contra a Seguridade Social e da Previdência. Um segundo, de autoria da
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho [Anamatra], sobre a maximização da arrecadação da Previdência. E um terceiro,
da Associação dos Juízes Federais do
Brasil [Ajufe], sobre uma melhor execução fiscal”, detalhou Paulo Penteado. O texto base que deu origem ao
anteprojeto de lei que visa combater
os crimes contra a Seguridade é de
sua autoria.

Em São Paulo, diretor da APMP profere palestra sobre o assunto em seminário da Unafisco
“É isso que vivemos hoje
em nosso país: a insegurança jurídica por conta de uma corrida
de obstáculos, com obstáculos em
movimento”. Foi com essa frase
que o 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, encerrou a sua palestra sobre a Reforma da Previdência, no dia 2/8,
ministrada durante o seminário
promovido pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco).
O evento, intitulado “Os desafios
para o próximo governo: Justiça
Fiscal e combate à sonegação e à
corrupção”, foi realizado no Teatro
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Maksoud Plaza, em São Paulo. Reconhecido como um dos maiores especialistas sobre o tema, Paulo Penteado fez sua exposição ao lado do
diretor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos da Unafisco, Mauro
José Silva, da procuradora-regional
da República, Zélia Luiz Pierdoná e
do consultor legislativo do Senado
Federal, Luiz Alberto dos Santos. A
moderação foi feita pelo presidente
da Associação dos Juízes Federais
(Ajufe), Fernando Marcelo Mendes.
O evento teve como encerramento uma sabatina temática com
presidenciáveis a respeito de assuntos tributários de interesse do Esta-

do e da sociedade, com moderação
do jornalista Heródoto Barbeiro.
Durante os dois dias do encontro,
palestraram figuras relevantes como
o antropólogo e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ) e da Universidade
de Notre Dame, Roberto DaMatta, o
ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Augusto Ayres de
Freitas Britto, e o procurador da República, Deltan Martinazzo Dallagnol, entre outros.
Durante sua apresentação,
para mais de uma centena de pessoas, Paulo Penteado apresentou dados fornecidos pelo próprio governo
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federal. O diretor da APMP apresentou números retirados da Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
que apontam para uma queda percentual do déficit da Previdência do
Setor Público em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB) do país nos próximos anos. E ressaltou que, contrariando as justificativas do governo,
se somado o superávit acumulado
pelo Regime Geral de Previdência
Social, de 2000 a 2015, ao resultado da Desvinculação de Receitas da
União (DRU) do mesmo período,
teremos um valor pelo menos duas
vezes superior ao orçamento Fiscal
da União para 2017.
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“Se somados os dois valores
[DRU e Seguridade] e atualizados
pela taxa Selic, este valor supera os
R$ 4 bilhões em recursos da Seguridade Social, que foram para o Tesouro, foram gastos, mas não estão
em uma conta previdenciária como
determina a Constituição Federal”,
alertou. O promotor de Justiça demonstrou, ainda, pontos nocivos
da Reforma para a sociedade civil
e para o funcionalismo público. E
defendeu e explicou que o teto do
valor das aposentadorias do Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS)
é proporcional ao arrecadado mensalmente de cada funcionário públi-

co, valor muito superior ao descontado para a mesma finalidade
de um trabalhador vinculado ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS). “Existe uma equação
linear entre a contribuição do
RGPS e a do setor público, com
ainda um adendo: o aposentado
do RPPS continua a pagar a contribuição previdenciária mesmo
após a obtenção do benefício,
o que não acontece no Regime
Geral. Devemos sempre ressaltar
que não temos privilégio na aposentação. Trata-se de uma retribuição ao elevado valor pago por
cada um de nós”, ressaltou.
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Deputado Capitão Augusto apresenta voto
divergente ao do relator do PL do Extrateto
Parlamentar recebeu texto elaborado pela Frentas e revisto por Paulo Penteado, diretor da APMP
Fotos: Divulgação

N

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, fala ao microfone durante reunião que começou a definir a campanha conjunta das associações e sindicatos

A partir da esquerda, Paulo Penteado, o deputado federal Capitão Augusto e Luciano Mattos de Souza

titucionais foram desrespeitados no parecer do relator, como, por exemplo, o
fato de que carreiras reguladas por Leis
Complementares ou lei estadual ou municipal não podem ter nenhuma alteração de conteúdo através de Lei Ordinária Federal. Houve, também, a preocupação do parlamentar com o pagamento de créditos dos servidores que estão
aguardando quitação de verbas atrasadas.
“Mostra-se evidente que não se
pode penalizar os servidores, que já foram

prejudicados pelo atraso no pagamento,
com o corte abrupto de seu direito”, afirmou o deputado. “Vale ressaltar que não
se desconhece a necessidade de se regulamentar a questão dos limites remuneratórios, para se evitar abuso ou imoralidade na Administração Pública. Contudo, o que não se pode permitir é o retrocesso nas garantias das categorias, sem a
devida observância aos ditames constitucionais, desrespeitando os direitos dos
militares, servidores e agentes públicos”.

Ex-dirigentes da APMP participam de evento na capital federal

Araldo Dal Pozzo e Walter Sabella no CNMP

No dia 23/8, membros do
Ministério Público de todo o país
que participaram da elaboração
e da definição do Ministério Público na Constituição Federal de
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1988, que completa 30 anos no mês
de outubro, se encontraram em evento intitulado “Talk show sobre os 30
anos da Constituição: o Ministério
Público na Constituinte”, no auditório do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília (DF).
Entre os participantes estavam
três ex-dirigentes da APMP que tiveram papel destacado naquela época, os procuradores de Justiça Antonio Araldo Dal Pozzo [presidente da
entidade paulista de 1987 a 1990 e
procurador-geral de Justiça de 1990 a
1993], José Emmanuel Burle Filho [1º
secretário da APMP de 1985 a 1986 e

procurador-geral de 1994 a 1996] e
Walter Paulo Sabella [presidente da
Associação Paulista de 1993 a 1994].
Também representando o estado de São Paulo, participaram do
evento na capital federal Rogério
Bastos, professor da Universidade
de São Paulo (USP). Compareceram
ainda a ministra Cármen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal (STF), a
procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, os conselheiros do
CNMP Dermeval Farias, Sebastião
Caixeta e Silvio Amorim, e a secretária de Direitos Humanos e Defesa
Coletiva do Conselho, Ivana Farina.
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Focae-SP divulga sua Carta de Princípios e
campanha para valorizar serviço público
Associações e sindicatos reforçam a importância de prestar o melhor atendimento à população

U

nir forças para mostrar a importância do serviço público,
proporcionando melhor atendimento à população. Esse é o ideal do
Fórum das Carreiras de Estado – São
Paulo (Focae-SP), da qual a APMP faz
parte, e que divulgou, em ato realizado no dia 4/9 na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), sua
Carta de Princípios e sua Campanha pela Valorização do Serviço
Público. A campanha tem três objetivos comuns: valorizar o serviço público, patrimônio comum do cidadão
brasileiro, mostrar o sucateamento e
o desmonte das carreiras e do serviço público no Estado de São Paulo, e
elucidar o reflexo negativo desse sucateamento no serviço público e no
desestímulo de novos profissionais
para ingressarem na carreira pública.
A campanha começou a ser definida em reunião realizada em 20/8,
na sede administrativa da Associação
Paulista dos Magistrados (Apamagis).
Representaram a APMP no encontro o
presidente, José Oswaldo Molineiro, e
o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.
Também participaram Fernando Figueiredo Bartoletti, presidente da Apamagis; Mônica Zingaro, secretária-geral da
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Associação dos Procuradores do Esta- dicato dos Auditores-Fiscais Tributários
do de São Paulo (Apesp) e Fabrízio Pie- do Município de São Paulo (Aafit-SP e
roni, diretor da Apesp; Raquel Kobashi Sindaf-SP); Soraya Santucci Chehin, preGallinati, presidente do Sindicato dos sidente da Associação dos Procuradores
Delegados de Polícia do Estado de São do Município de São Paulo (APMSP); e
Paulo (Sindpesp), que também repre- Rodrigo Keidel Spada, presidente da Assentou, na oportunidade, o presidente sociação dos Agentes Fiscais de Rendas
da Associação dos Delegados de Polí- do Estado de São Paulo (Afresp) e vicecia do Estado de São Paulo (Adpesp), -presidente da Federação Brasileira de
Gustavo Galvão Bueno; Alfredo Ma- Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite).
ranca, presidente
do Sindicato dos
Agentes Fiscais de
Renda do Estado
de São Paulo (Sinafresp); Cel. Arivaldo Salgado, diretor da Associação dos Oficiais
da Polícia Militar do Estado de
REUNIÃO NA APMP – A decisão de retomar os traSão Paulo; Débobalhos do Fórum de Carreiras do Estado – São Paulo
ra Pezzuto, dire(Focae-SP), iniciado em 2017, com o objetivo de ortora financeira da
ganizar atividades conjuntas para a valorização do
Associação Pauserviço público, foi tomada em reunião realizada na
lista de DefenSede Executiva da APMP no dia 14/8. A APMP foi
sores Públicos
representada na ocasião por seu presidente, José
(Apadep); Rafael
Oswaldo Molineiro, e por seu 1º tesoureiro, RenaAguirrezábal, vito Kim Barbosa. Compareceram representantes
ce-presidente da
de todas as entidades componentes do Focae-SP.
Associação e SinFotos: Lucas Amaral e Shaydy Rodrigues

a defesa das prerrogativas dos integrantes de carreiras públicas, o
deputado federal Capitão Augusto (PR/SP), integrante da comissão especial formada para dar parecer ao Projeto
de Lei (PL) que visa regulamentar o teto
do funcionalismo público (PL 6726/16 e
PL 3123/15, apensados), apresentou no
dia 8/8 voto em separado, divergente
ao do relator da matéria, Rubens Bueno (PPS/PR). O relatório foi apresentado
pelo parlamentar em 12/6 e deveria ser
apreciado em 8/8 caso a sessão não tivesse sido cancelada por falta de quórum.
Antes disso, texto contendo propostas de alteração a esse relatório, elaborado pela Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) e
revisto pelo 1º secretário da APMP, Paulo
Penteado Teixeira Junior, foi enviado exatamente ao deputado Capitão Augusto.
Antes da reunião da Comissão, o 1º secretário da entidade de classe paulista e o presidente da Associação do Ministério Público de Estado do Rio de Janeiro (Amperj),
Luciano Mattos de Souza, ainda estiveram
com o parlamentar para discutir o tema.
De acordo com o voto de Capitão Augusto, diversos dispositivos cons-
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Frente pela Democratização do MP se reúne na Sede Executiva da APMP
Movimento apoia emenda a PLC 36/2018, na Assembleia Legislativa, com o objetivo de possibilitar a candidatura de promotores ao cargo de PGJ
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Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

C

om o objetivo de debater a
democratização do Ministério
Público de São Paulo (MPSP),
promotores e procuradores de Justiça reuniram-se no dia 17/8 na Sede
Executiva da APMP. Todos apoiam
a emenda ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 36/2018 feita pelo
deputado estadual Fernando Capez
(PSDB), para permitir promotores
de Justiça se candidatarem ao cargo
de procurador-geral de Justiça (PGJ).
O projeto tramita na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp).
Compareceram à reunião na
Sede Executiva da APMP os procuradores de Justiça José Oswaldo Molineiro (presidente da entidade de
classe) e Valderez Deusdedit Abbud,
e os promotores de Justiça Aluisio
Antonio Maciel Neto, Elaine Taborda de Ávila, Eloy Ojea Gomes, Felipe
Eduardo Levit Zilberman, Fernando
Henrique de Moraes Araújo, Florenci Cassab Milani, Francisco Antonio
Gnipper Cirillo (1º vice-presidente
da APMP), José Reinaldo Guimarães
Carneiro, Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, Luis Guilherme Gomes dos Reis Sampaio Garcia, Maria
Gabriela Prado Manssur, Neudival
Mascarenhas Filho, Renato Kim Barbosa (1º tesoureiro da APMP) e Tomás Busnardo Ramadan.
A APMP reitera seu compromisso de atuar junto à Alesp para
que promotores de Justiça possam
concorrer ao cargo de PGJ, em razão de ser essa a vontade da classe
(expressa no resultado favorável de
plebiscito realizado pela Instituição
em 2015) e de representar um avanço democrático, conforme já ocorre
em praticamente todos os estados
do país.
HISTÓRICO – No Diário Oficial do Estado do dia 21/7, foram

Promotores e procuradores de Justiça reunidos com a diretoria da APMP na Sede Executiva da entidade, com o objetivo de debater a democratização do MPSP e a possibilidade de promotor de Justiça candidatar-se ao cargo de PGJ

publicadas três emendas apresentadas pelo deputado Fernando Capez
(PSDB) ao PLC 36/2018, de autoria
da Procuradoria-Geral de Justiça,
que tramita na Alesp. Entre elas,
uma possibilita que promotores de
Justiça concorram ao cargo de PGJ
do MPSP – a diretoria da APMP
apoia essa medida.
A possibilidade de promotores de Justiça concorrerem ao cargo de PGJ é uma bandeira histórica
da APMP, nos termos do resultado
da consulta à classe realizada por
meio de plebiscito nos meses de
junho e julho de 2015, que resultou em 736 votos favoráveis, 234
contrários, dois votos em branco e
dez nulos.
Ainda em 2014, no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), os então conselheiros
José Oswaldo Molineiro (atual presidente da APMP) e Pedro de Je-

sus Juliotti (que hoje exerce mais
um mandato no colegiado) propu-

seram que promotores de Justiça
pudessem concorrer a PGJ já na

eleição daquele ano. Depois, em
novembro de 2015, a diretoria da

APMP enviou ofício ao então presidente da Alesp, deputado Fernando Capez, solicitando apoio às
emendas realizadas pelo deputado Carlos Bezerra Júnior (PSDB) ao
PLC 62/2015 – entre elas, uma que
previa a elegibilidade de promotores de Justiça a PGJ.
Em outra oportunidade, a
procuradora de Justiça Deborah
Pierri, uma das diretoras do Departamento de Previdência da APMP,
defendeu o direito de promotores
de Justiça se candidatarem a PGJ,
em trabalho de sua autoria enviado
ao Órgão Especial e posteriormente encaminhado ao CSMP.
No entanto, em votação
preliminar em 19/3/2014, o CSMP
decidiu pelo não conhecimento da
proposição, com votos divergentes
dos então conselheiros José Oswaldo Molineiro, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e Pedro de Jesus Juliotti. O Conselho voltou a abordar
o tema (leia notícia abaixo).

Membros do CSMP solicitam ao OE que aprecie anteprojeto sobre o assunto
Cinco membros do Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP)
apresentaram, durante reunião no dia
7/8, documento que será protocolado no Órgão Especial do Colégio de
Procuradores (OE) sobre a possibilidade de promotores de Justiça concorrerem ao cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ) do Ministério
Público de São Paulo (MPSP). O protocolado, assinado pelos conselheiros Olheno Ricardo Scucuglia, José
Roberto Rochel de Oliveira, Joiese
Filomena Teoto Buffulin Salles, Julio
Cesar Botelho e Augusto Eduardo de
Souza Rossini, tem como objetivo solicitar ao PGJ, Gianpaolo Poggio Smanio, que também preside o OE, que

coloque, com a maior brevidade possível, em pauta a proposta de anteprojeto de Lei neste sentido, que tramita no
Colégio de Procuradores desde agosto
de 2014, sem nunca ter sido apreciada
pelo colegiado.
O conselheiro Pedro de Jesus
Juliotti também se manifestou sobre
o assunto: “Embora seja integralmente a favor desta proposta, não assinei
este documento por dois motivos e gostaria de explicá-los. Primeiro: Em três
ocasiões me manifestei a favor deste
tema neste colegiado, porém afirmei
ser desnecessária a apreciação do OE,
não porque não respeito aquele colegiado, do qual inclusive fiz parte por
dois anos, mas porque entendo que os
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integrantes do Órgão também participaram ativamente, votando durante
a consulta à classe realizada em 2015,
que aprovava esta proposta”, explicou.
“E em segundo, acredito que o próprio
CSMP pode implementar essa proposta com a alteração do regulamento da
eleição para PGJ, conforme já propus
em sessão desse Conselho”.
O procurador de Justiça Juliotti
referia-se à consulta à classe, sobre o
tema, realizada em junho de 2015 pela
PGJ, que resultou em 736 votos a favor,
234 contrários, dois votos em branco e
dez nulos. O resultado da votação foi
então levado ao conhecimento do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Juliotti ainda acrescentou

que em 22 de maio deste ano protocolou ofício ao PGJ solicitando que
este projeto, que aguarda há quatro
anos sua apreciação, fosse mandado
direto para a Alesp.
Gianpaolo Smanio declarou
seu apoio ao projeto. “Quero desde já declarar meu apoio a essa iniciativa e assegurar que vou solicitar
ao OE que aprecie o quanto antes, e
mais uma vez reitero meu posicionamento a favor da possibilidade de os
colegas promotores concorrerem ao
cargo de procurador-geral. Um trabalho que, se tudo der certo, vamos
encaminhar da melhor e mais satisfatória maneira possível”, garantiu o
procurador-geral de Justiça.
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XLVI Seminário Jurídico
das Teses e Encontro dos Membros do MPSP
Foz do Iguaçu (PR)

Entre 05 e 09 de dezembro de 2018, no BOURBON CATARATAS CONVENTION & SPA RESORT
Informações: (11) 3188-6464 - opção 5 - com o Departamento de Eventos
ou por e-mail: eventos@apmp.com.br

Professor Jesús-Maria Sanchez realiza
palestra sobre legítima defesa na PUC-SP

Hugo Nigro Mazzilli recebe medalha do
Ministério Público de Minas Gerais

Diretoria da APMP foi representada no evento por seu 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues

Ex-presidente da APMP teve importante papel na definição do novo perfil do MP com a Constituição

Evento realizado no auditório da PUC-SP, com palestrante internacional, teve apoio da diretoria da APMP

de Justiça Alexandre Rocha Almeida
de Morais, assessor da Escola Superior do Ministério Público; o procurador de Justiça Motauri Ciocchetti de

Souza; e o advogado Renato de Mello
Jorge Silveira, professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo (USP).

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

APMP recebe palestra ‘Aprenda a investir como profissionais’

Na mesa do evento da APMP, a diretora Paula Castanheira Lamenza e o palestrante Cláudio Gradilone

No dia 13/8, o Auditório
“Francismar Lamenza”, da Sede
Social da APMP, no Largo São
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Francisco, recebeu a palestra “Aprenda a investir como profissionais”,
proferida pelo jornalista e econo-

mista Cláudio Gradilone, editor de
Finanças da revista Isto É Dinheiro. A entidade de classe foi representada, na ocasião, pela diretora
de Relações Públicas, Paula Castanheira Lamenza, que ao final entregou certificado ao palestrante.
Cláudio Gradilone deu dicas de investimentos e tirou dúvidas dos associados. “Recomendo que vocês testem novas alternativas. Se não gostarem, resgatem o dinheiro. Aconselho a
não investir em algo no qual já
não se sintam confortáveis logo
de início, pois, no primeiro ‘susto’, a tendência é que todos resgatem os valores no pior momento possível”, recomentou o
jornalista e economista. “Atentem para os fatores risco, rentabilidade e liquidez”, completou.
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O

procurador de Justiça aposentado Hugo Nigro Mazzilli receberá no próximo
dia 18/9, em Belo Horizonte (MG),
a Medalha do Mérito do Ministério Público “Promotor de Justiça
Francisco José Lins do Rego Santos”, no período de comemorações da Semana do Ministério Público naquele estado, que terá como
tema “30 anos de Constituição Cidadã”. Ex-presidente da APMP (em
1990), o procurador aposentado
teve importante papel na definição
do novo perfil da instituição com
a Constituição de 1988, memória
que está sendo destacada neste
ano pela entidade de classe paulista, na série de boletins impressos
extraordinários “APMP Histórica”.
A edição 4 do boletim histórico da APMP, que será enviada em
setembro aos associados, registra
que, durante o 1º Encontro Nacional
de Procuradores-Gerais de Justiça e
Presidentes de Associações Estaduais
do Ministério Público, no Paraná, em
junho de 1986, foi divulgada a “Carta
de Curitiba”, conjunto de propostas
que serviria como texto-base das novas configurações do Ministério Público na Constituição de 1988. Hugo
Nigro Mazzilli, que na época era conselheiro fiscal da APMP, foi um dos
autores desse trabalho conjunto. Os
outros autores foram Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo, Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz, Cláudio
Ferraz de Alvarenga, José Emmanuel
Burle Filho e Walter Paulo Sabella.
A publicação da APMP ressalta ainda trecho do livro “MP – Vinte
e cinco anos do novo perfil constitucional” (Malheiros Editores, 2013),
escrito pelos procuradores de Justiça Walter Paulo Sabella, Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo e José Emmanuel
Burle Filho, que aponta Hugo Nigro
Mazzilli como integrante da Comissão Conjunta Procuradoria-Geral/Co-
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Foto: APMP

Foto: Divulgação

O

professor espanhol Jesús-Maria Silva Sánches, da Universidade Pompeu Fabra, Barcelona, Espanha, proferiu palestra acerca
do tema “Legítima defesa que recai
sobre terceiros: escudos humanos,
defensores forçados e outros danos
colaterais”. A exposição aconteceu no
dia 23/8, no auditório da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). A APMP apoiou a exposição e foi
representada, na ocasião, pelo 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues.
Além do palestrante e do representante da APMP, compuseram
a mesa do evento o promotor de Justiça Christiano Jorge, professor doutor em Direito Penal e chefe do Departamento de Direito Penal e Processual Penal da PUC-SP, um dos organizadores do encontro; o promotor

'Texto da Constituinte foi uma grande vitória parao MP brasileiro', diz o procurador de Justiça aposentado

namp [Associação Nacional dos Membros do Ministério Público]/APMP de
Estudos Constitucionais, criada pelo
Ato 246 [da PGJ], de 10/12/1986, e
tornada permanente pelo Ato 47, de
13/3/1987. Os outros componentes
eram César Crissiúma de Figueiredo
Filho, José Emmanuel Burle Filho, Roque Antônio Carrazza, Walter de Almeida Guilherme, Cássio Juvenal Faria, Geraldo Mascarenhas Filho e Walter Paulo Sabella. “Esta Comissão ofereceu permanente colaboração técnica a vários constituintes, preparou
estudos e propostas sobre diversos
temas constitucionais”, diz o livro.
Em 2014, o Departamento de
Aposentados da APMP, por iniciativa
da diretora Cyrdêmia da Gama Botto, publicou o livro “Memória dos
Aposentados do Ministério Público
de São Paulo (MPSP)”, que contém o
seguinte depoimento de Hugo Nigro
Mazzilli: “Naquela ocasião, o presidente da Conamp era o Luiz Antônio
Fleury Filho, o secretário da Conamp
era o Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo,
o procurador-geral era o Paulo Salvador Frontini. E nós fomos com um
grupo grande para Curitiba, um grupo de dez promotores, todos empenhados no estudo das questões institucionais. Fomos discutir com o Ministério Público brasileiro as conquistas, as reivindicações que nós precisávamos buscar junto à Constituinte.

Foram três dias de discussão, extremamente tensos. (…) Com muito jeito, com muita paciência, nós conseguimos aprovar a ‘Carta de Curitiba’,
que foi o primeiro projeto nacional de
consenso (…) para ir à Constituinte”.
Ainda na citada obra da APMP,
o procurador aposentado complementa: “Na ocasião, o Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo era o presidente da Associação, o Walter Paulo Sabella era o
secretário da Conamp e eles tiveram
uma liderança muito proveitosa, foram muito felizes. Nós também e todos os Ministérios Públicos do Brasil
ajudamos bastante na luta da Constituinte. Quando foi aprovado o texto
da Constituinte foi uma grande vitória
para o Ministério Público brasileiro!
Nós alcançamos um perfil único, um
perfil totalmente novo na nossa Constituição. Tenho a impressão de que o
Ministério Público, de lá para cá, mudou para uma instituição totalmente
diferente da que era antes de 1988”.
Além de conselheiro fiscal nos
biênios 1981-1982 e 1985-1986, Hugo
Nigro Mazzilli foi também, na APMP,
diretor de Informática [1991-1992],
1º vice-presidente [1987-1990] e
presidente [1990]. “Quando o Araldo [Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo] foi candidato a procurador-geral […], eu assumi a presidência
da APMP, durante o ano de 1990”,
completa o procurador aposentado.
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Procuradores de Justiça gravam depoimentos
em vídeo para o projeto ‘APMP 80 anos’

Diretora da APMP Mulher participa do
evento ’'Justiça, Gênero e Arte’, em SP

Fátima Vaquero Ramalho Leyser, José Fernando da Silva Lopes e Liliana Buff concederam entrevistas

Maria Gabriela Manssur representou também a Comissão Nacional de Mulheres da Conamp

Procuradora de Justiça Fátima Vaquero Ramalho Leyser

Procurador aposentado José Fernando da Silva Lopes

Procuradora aposentada Liliana Buff de Souza e Silva

O promotor de Justiça Silvio Antonio Marques, da Promotoria do Patrimônio Público, esteve na Sede Executiva da APMP
no dia 15/8 para gravar uma entrevista sobre o acordo que o
Ministério Público firmou com
a Prefeitura de São Paulo, empresas e a sociedade civil, objetivando construir o Parque Augusta, antiga reivindicação da população. Além de custear o parque, escolas, creches e um boulevard na Rua Gravataí, as empresas pagarão R$ 3,6 milhões
ao erário, entre os quais, R$ 1,6
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milhão destinado a duas obras propostas pela Promotoria de Direitos Humanos, destinadas a idosos.
“É o Ministério Público ajudando o Município de São Paulo
a resolver problemas”, frisou Silvio Marques. Segundo o promotor
de Justiça, os prazos iniciam após
o trânsito em julgado da sentença homologatória. De acordo com
a Secretaria do Meio Ambiente, as
obras deverão durar aproximadamente um ano. Por fim, Silvio Marques destacou a importância da
APMP em divulgar o resultado das
atividades dos membros do MPSP.

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

‘Parque Augusta’ é fruto de trabalho do MP de São Paulo

Promotor de Justiça Silvio Antonio Marques

“A APMP tem prestado um serviço inestimável aos promotores e
procuradores de Justiça”, elogiou.

APMP EM AÇÃO - Setembro 2018

A

promotora de Justiça Maria Gabriela Prado Manssur,
uma das diretoras da APMP
Mulher, participou, no dia 22/8, do
evento “Justiça, Gênero e Arte”, em
São Paulo, representando a Comissão Nacional de Mulheres da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), para
a qual foi nomeada em junho deste
ano pelo presidente da APMP, José
Oswaldo Molineiro. O evento na capital paulista foi realizado pela Comissão Ajufe [Associação de Juízes
Federais] Mulheres, em São Paulo. O
objetivo do evento foi debater questões de gênero no Poder Judiciário
e o papel da arte nesse contexto.
“Apresentei o panorama atual
das mulheres do Ministério Público
e iniciativas semelhantes, como as
diretorias estaduais de mulheres, a
comissão da Conamp e o Movimento Nacional de Mulheres”, disse Gabriela Manssur. A abertura teve me-

Foto: Divulgação

o debate sobre a Ação Civil Pública, regulamentada por Lei em 1985.
Já a procuradora de Justiça aposentada Liliana Buff de Souza e Silva relembrou que, em seu
Concurso de Ingresso ao MPSP,
em 1980, havia 12 promotoras entre 70 aprovados. E citou, ainda,
que foi a primeira mulher a candidatar-se à Presidência da APMP,
em 1992, encabeçando a chapa
“Democracia e Independência”.

Fotos: Lucas Amaral e Dora Estevam/APMP

riência no Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPSP), no
qual ingressou em 1985. Atualmente, é procuradora de Justiça
de Interesses Difusos e Coletivos.
José Fernando da Silva Lopes
falou sobre tese de sua autoria que
venceu o concurso nacional “Jurista Costa e Silva”, da APMP, na década de 1970. A tese e mais palestras que proferiu nos Grupos de Estudos naquela época anteciparam

Gabriela Manssur (à direita) e outros participantes do evento realizado pela Comissão Ajufe Mulheres

sa-redonda sobre o tema “Mulheres
do Sistema de Justiça e Arte”. A segunda parte foi dedicada à criação
da Frente das Mulheres Magistradas,
que reuniu associações de vários ramos do Poder Judiciário. Houve, ainda, a oficina “Música, substantivo
feminino”, sobre a importância da

mulher como profissional de música.
Ao fim de cada período de
trabalho, duas juízas federais – Rachel Chiarelli (instrumentista/viola da gamba/concerto de música barroca “As leis da harmonia”)
e Laís Leite (cantora popular) –
se apresentaram aos presentes.

Projeto ‘Tem Saída’ gera emprego para vítimas de violência
O projeto
lo (TJSP), Defensoria
Pública, Ordem dos
“Tem Saída”, que
visa gerar emprego
Advogados do Brapara mulheres vítisil (OAB) e Organizamas de violência doção das Nações Uniméstica dependendas (ONU) Mulheres.
tes economicamenO Termo de
te de parceiros, foi
Cooperação prevê
lançado no dia 6/8
encaminhamento
em evento realizado
das vítimas em qualno Auditório “Queiquer fase do procesroz Filho” do Mi- Mesa de autoridades durante o lançamento do projeto no Auditório 'Queiroz Filho' do MPSP so para os postos da
nistério Público do
Secretaria Municipal
Estado de São Paulo (MPSP). ção Paulista do Ministério Público. de Trabalho e EmpreendedorisA idealizadora é a promoO Termo de Cooperação foi mo, visando que elas trabalhem
tora de Justiça Maria Gabriela assinado com representantes do em empresas parceiras e, assim,
Prado Manssur, uma das direto- MPSP, Prefeitura de São Paulo, Tri- superem o vínculo de dependênras da APMP Mulher na Associa- bunal de Justiça do Estado de São Pau- cia financeira com os agressores.
Foto: Divulgação/MPSP

O

projeto “APMP 80 anos” gravou vídeos com depoimentos de três procuradores de
Justiça em agosto: Fátima Vaquero
Ramalho Leyse, José Fernando da Silva Lopes e Liliana Buff de Souza e Silva (os dois últimos, já aposentados).
As entrevistas serão divulgadas em
breve no site, nas redes sociais e na
plataforma da APMP no YouTube.
Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser relatou sua expe-
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Grupo de Estudos aborda ‘Cultura de Paz’ na Sede Social da Associação
Evento reuniu Eloisa de Sousa Arruda, secretária municipal de Direitos Humanos, Keiko Ota, deputada federal, e Maria Paula Fidalgo, Embaixadora da Paz
Superior do Ministério
Maria Paula Fidalgo
Público (CSMP).
completou o debate com
Em sua exposição,
uma palestra sobre a aua deputada federal Keiko
torreflexão para mudança
Ota destacou o Projeto
de postura visando favode Lei (PL) 13.663/2018,
recer a “Cultura da Paz”.
de sua autoria, que visa
“Em situações de possível
dar às escolas a respondescontrole emocional,
sabilidade de promover
devemos cultivar sempre
a “Cultura da Paz”. Na
escolhas pacíficas e/ou
Câmara dos Deputados,
pacificadoras e fazer uma
a parlamentar paulista
revisão dos nossos valopreside a Comissão Esres”, observou a atriz e
pecial da Cultura da Paz
Embaixadora da Paz, que
(Cepaz). “O Ministério
interagiu com a plateia,
Público é parceiro das
convidando os presentes
famílias vítimas de vioa fazer associações livres
lência e seu papel é funaos conceitos de paz e de
damental na sociedade.
ódio. Ao final do evento,
O MP está nos ajudando
Maria Paula autografou
muito na elaboração de
exemplares do livro “Linovas leis, inclusive com
berdade crônica”, de sua
propostas para o novo A partir da esquerda: Anna Trotta Yaryd, Maria Paula Fidalgo, José Oswaldo Molineiro (presidente da APMP), deputada Keiko Ota, secretária Eloisa de Sousa Arruda e Celeste Leite dos Santos autoria.
CPP [Código de Processo
Por fim, as palesReferência
e
Apoio
à
Vítima
(Cradadania
nas
periferias”,
destacou
Penal]”, elogiou a deputada.
trantes responderam questões da plaa procuradora de Justiça aposen- teia e a coordenadora dos GEs, CelesPor sua vez, a secretária vi) e dos Centros de Integração
tada. Eloisa de Sousa Arruda falou, te Leite dos Santos, propôs duas teses
municipal de Direitos Humanos, da Cidadania (CICs) no Estado de
ainda, sobre programas públicos institucionais, ambas aprovadas por
Eloisa de Sousa Arruda, abordou a São Paulo. “O Ministério Público
sempre
ajudou
muito.
Como,
por
que trabalham o combate à homo- unanimidade. “O MP deve fomentar
importância de iniciativas públicas
fobia e ao racismo.
como as unidades dos Centros de exemplo, com palestras sobre cia criação de políticas públicas visando
Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

N

o dia 6/8, dezenas de promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de
Justiça compareceram ao Auditório
“Francismar Lamenza”, da Sede Social da APMP, no Centro de São Paulo, para participar do debate sobre
“Cultura da Paz”, promovido pelo
Grupo de Estudos “Carlos Siqueira
Netto”, da capital. O evento teve
como palestrantes Eloisa de Sousa
Arruda, secretária municipal de Direitos Humanos, Keiko Ota, deputada federal, e Maria Paula Fidalgo,
atriz e Embaixadora da Paz.
O debate foi mediado pelas
promotoras de Justiça Celeste Leite dos Santos, coordenadora-geral
dos Grupos de Estudos (GEs) e uma
das diretoras da APMP Mulher na
entidade de classe, e Anna Trotta
Yaryd, coordenadora regional dos
GEs, e por José Oswaldo Molineiro,
presidente da APMP. A diretoria da
Associação foi representada ainda,
no evento, pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e pelo
coordenador da Assessoria Especial
da Presidência, Pedro Jesus Juliotti
– que integra, também, o Conselho

à implementação da Cultura da Paz”
e “A Cultura da Paz perpassa a criação de projetos de mediação, círculos
restaurativos e incentivo ao trabalho
em rede interdisciplinar, bem como a
obtenção da equidade de gênero e a
autorreflexão e a priorização, no Ministério Público, de um projeto maior
e mais abrangente”.
No encerramento, foram entregues às palestrantes certificados
e exemplares do livro “As Especialistas”, obra da APMP Mulher publicada pela entidade de classe. Eloisa de
Souza Arruda os recebeu das mãos
da promotora de Justiça Camila Bonafini Pereira e do procurador de
Justiça Pedro de Jesus Juliotti. A deputada Keiko Ota os recebeu da procuradora de Justiça Valderez Deusdedit Abbud e do promotor de Justiça
Paulo Penteado Teixeira Junior. E Maria Paula os recebeu das mãos dos
procuradores de Justiça Aparecida
Maria Valadares da Costa e Ricardo
Prado Pires de Campos, presidente
do Movimento do Ministério Público Democrático (MPD). Dentre os
presentes estava também Masataka
Ota, vereador de São Paulo.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) realizou,
no dia 21/8, o ato “Justiça Sem Violência de Gênero”, em apoio à juíza
Ana Letícia Oliveira dos Santos, de
São Luiz do Paraitinga. O encontro
aconteceu no gabinete do presidente
do TJSP, desembargador Manoel de
Queiroz Pereira Calças. A promotora de Justiça Fabiana Dal’Mas Rocha
Paes, do Grupo de Enfrentamento à
Violência Doméstica (Gevid) e uma
das diretoras da APMP Mulher, participou do evento e, em sua manifestação, afirmou que promotores
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e procuradores de Justiça também estão inconformados com o ataque à juíza e ao Poder Judiciário.
Três dias antes, em 7/8, o portal
Estadão publicou, no blog do jornalista
Fausto Macedo, artigo da promotora
de Justiça Fabiana Dal’Mas Rocha Paes
intitulado “Ano 12 da Lei Maria da Penha: feminicídio é a ponta do iceberg”.
O texto faz reflexão, segundo sua experiência, sobre os crimes de agressão à
mulher, que acontecem e se desenvolvem nos lares brasileiros. Também discute as políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero e destaca

a importância das Leis de Feminicídio
e Maria da Penha, que completou 12
anos, na prevenção da violência e na
contenção do número de mortes por
violência contra a mulher.
Diz trecho do artigo: “Nestes 12
anos, temos algo a celebrar, pois sabemos que vidas foram salvas em razão
da existência da lei Maria da Penha e
da Lei do Feminicídio. Ademais, diversos profissionais trabalham com dedicação para combater a violência contra a mulher, nas diversas esferas do
poder público. Também dados do IPEA
indicam que estes diplomas legais fize-
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ram diminuir em cerca de 10% a taxa
de homicídio contra as mulheres dentro das residências”.
A promotora de Justiça e diretora da APMP Mulher observa ainda:
“Essa diminuição, embora significativa,
não foi suficiente para retirar o Brasil
da imoral posição do 5º país que mais
mata mulheres no mundo. São 13 mulheres assassinadas por dia, uma a cada
duas horas, em grande número constituído pela população economicamente desfavorecida e negra. Com efeito,
para a plena efetivação da legislação,
o caminho ainda é longo”.
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Foto: Divulgação

Diretora da APMP Mulher comparece ao ato ‘Justiça Sem Violência de Gênero’, do TJSP

O desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças e participantes do ato realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo
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Posse solene do 92º Concurso é realizada na Faculdade de Direito da USP

E

m solenidade realizada no Salão
Nobre da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo
(USP), no Centro de São Paulo, em
10/8, tomaram posse os 67 novos
promotores de Justiça aprovados no
92º Concurso de Ingresso ao Ministério Público de São Paulo (MPSP).
A APMP foi representada na ocasião
pelo seu presidente, José Oswaldo
Molineiro. Na parte da manhã, a diretoria da entidade de classe já havia
feito apresentação aos novos promotores de Justiça na sede do Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério
Público do Estado de São Paulo (Ceaf/
ESMP). À noite, a Associação realizou
jantar de confraternização para mais
de 500 convidados (leia notícias nestas páginas).
“Tenho 36 anos de Ministério
Público e quero trazer pra vocês, que
ingressam agora na carreira, uma palavra de incentivo e força”, discursou
o presidente da APMP. “Palavra de

quem promete lutar por vocês e honrar o Ministério Público. A nossa luta
é uma luta de honra. Porque é um orgulho e uma honra ser promotor de
Justiça. Sejam felizes nessa carreira”,
acrescentou. Após o presidente da
entidade de classe, discursaram, também, pela ordem: o promotor de Justiça João Augusto de Sanctis Garcia,
primeiro colocado do 92º Concurso,
que falou em nome da turma; o procurador de Justiça Mário Papaterra
Limongi, que falou em nome da Banca Examinadora; o corregedor-geral,
Paulo Afonso Garrido de Paula; e o
procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio. Na solenidade, o
promotor de Justiça Allyson Fernando
Venega Coradini fez a leitura do juramento junto com seus 66 colegas do
92º Concurso de Ingresso ao MPSP.
Estavam presentes também
o secretário do Órgão Especial do
Colégio de Procuradores de Justiça,
Antonio de Pádua Bertone Pereira; o
secretário do Conselho Superior do

Ministério Público (CSMP), Olheno
Ricardo de Souza Scucuglia; a presidente da Banca Examinadora do 92º
Concurso, procuradora de Justiça
Ana Margarida Machado Junqueira;
o desembargador federal do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, André Nekatschalow; o ouvidor
do MPSP, Roberto Fleury de Souza
Bertagni; o diretor do Ceaf/ESMP,
Antonio Carlos da Ponte; os outros
componentes da Banca Examinadora, os procuradores de Justiça Evelise
Pedroso Teixeira Prado Vieira, Felipe
Locke Cavalcanti e Motauri Ciocchetti de Souza e a advogada Raquel Elita
Alves Preto, representante da Ordem
dos Advogados do Brasil – Seção São
Paulo (OAB-SP); o vice-presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Artur Marques da Silva
Filho; o desembargador Carlos Otávio
Bandeira Lins, representante da Seção
de Direito Público do TJSP; o desembargador Hermann Herschander, representante da Escola Paulista da Ma-

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

APMP foi representada por seu presidente, José Oswaldo Molineiro; diretoria fez apresentação no Ceaf/ESMP e ofereceu jantar de confraternização

O presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, discursa durante a solenidade de posse os promotores de Justiça aprovados no 92º Concurso de Ingresso ao MPSP, na Faculdade de Direito da USP

gistratura (EPM); o defensor público
Florisvaldo Antonio Florentino Júnior;

Foto: Lucas Amaral/APMP

Mais de 500 pessoas comparecem ao jantar de confraternização realizado pela APMP

Salão repleto de convidados no jantar realizado pelo Departamento de Eventos, sob coordenação da diretora Paula Lamenza

Após a solenidade de posse realizada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), mais de 500 pessoas, en-
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tre membros do Ministério Público e
familiares, compareceram ao Jantar
de Confraternização em celebração
à posse dos promotores de Justiça

do 92º Concurso, na noite de 10/8,
realizado pela APMP, sob coordenação da diretora de Relações Públicas,
Paula Castanheira Lamenza. O evento, realizado no Buffet França, localizado na região oeste de São Paulo,
contou com a presença do presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro,
do 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, do 1º secretário, Paulo
Penteado Teixeira Junior, do diretor
de Prerrogativas, Salmo Mohamari,
da diretora da APMP Mulher, Fabiana Dal´Mas Rocha Paes, e dos conselheiros fiscais Antonio Bandeira Neto
e Paulo Juricic.
Durante o evento, o presidente da APMP, José Oswaldo Molinei-

ro, saudou os novos integrantes do
Ministério Público, desejando sorte e êxitos aos substitutos: “É nas
mãos de vocês que está o futuro
do Ministério Público; é com vocês que o Ministério Público poderá prolongar a sua marcha e a sua
glória”, lembrando que este é um
ano importante para a APMP, que
completa 80 anos.
A segunda colocada do 92º
Concurso de Ingresso ao MPSP, Julia Gonçalves Cardoso, também fez
uso da palavra, em nome dos 67 novos promotores de Justiça: “Éramos
15.931 inscritos, agora somos 67. É,
para mim, uma grande honra estar
entre os senhores”.
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o diretor de Relações institucionais da
USP, Ignácio Maria Poveda Velasco; e

diversos promotores e procuradores
de Justiça, dentre outras autoridades.

Curso na ESMP recebe apresentação da Associação
No dia 10/8, os promotores
de Justiça do 92º Concurso de Ingresso do Ministério Público de
São Paulo acompanharam apresentação da diretoria da APMP
na sede do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo (Ceaf/
ESMP), em São Paulo.
Representaram a diretoria
da entidade de classe paulista o
presidente, José Oswaldo Molineiro; o 1º vice-presidente, Francisco Antônio Gnipper Cirillo; o
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez; o 2º secretário,
Tiago de Toledo Rodrigues; a di-

retora de Relações Públicas, Paula
Castanheira Lamenza; a diretora
do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto; e
Daniel Leme Arruda, suplente do
Conselho Fiscal.
Na ocasião, foi distribuído
pela Associação um material impresso feito especialmente para
desejar as boas-vindas aos novos
promotores de Justiça. O material, com caráter explicativo, relata como funcionam os departamentos que compõem a APMP,
os diversos serviços prestados aos
associados e as sedes da entidade na capital e nas Regionais espalhadas pelo interior do estado.
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