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APMP comemora 80 anos de história 
e luta com jantar e show dos Titãs 

Mais de 800 pessoas lotaram as dependências do Buffet Torres, na capital paulista

Mais de 800 pessoas com-
pareceram ao jantar es-
pecial comemorativo 

aos 80 anos da APMP, realizado 
no Buffet Torres, na capital, que 
teve como grande atração o show 
da banda Titãs. Dezenas de au-
toridades e centenas de promo-
tores e procuradores de Justi-
ça, da ativa e aposentados, par-
ticiparam do jantar. Como parte 
das comemorações, a entidade 
de classe também realizou, em 
São Paulo, o Jantar dos Aposen-
tados, a premiação do Concur-
so “Melhor Arrazoado Forense” 
e o 1º Encontro dos Ex-Presiden-
tes. Páginas 20, 21, 22, 23 e 24

Dezenas de autoridades e centenas de promotores e procuradores de Justiça compareceram ao evento especial comemorativo ao aniversário da Associação
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A estudante 
de Direito 
e bancária 

Maria Carolina 
Oliveira Martins 
Ribeiro, 23 anos, 
recebeu a equipe 
de reportagem 
da APMP para re-
latar sua história 
com o Ministério 
Público. A pau-
ta faz parte das 
comemorações 
em torno dos 80 
anos da APMP. 
Na ocasião, Caro-
lina contou como 
o Ministério Pú-
blico atuou para que a mãe da es-
tudante conseguisse uma vaga na 
escola. A ajuda se deu por meio 
dos promotores de Justiça Francis-
mar Lamenza (1968-2013) e Wilson 
Tafner, quando ambos atuavam na 
promotoria da Infância e Juventude.

Na época, ela estava com 
oito anos. Ela é portadora de neces-
sidades especiais e não conseguia 
suporte na escola do bairro. Com a 
intervenção do Ministério Público, a 
jovem terminou os estudos no En-
sino Fundamental e no Ensino Mé-
dio e hoje é quintanista do Curso de 
Direito. “Eu, inicialmente, morava 

no bairro de Pirituba, e iniciei meus 
estudos lá, numa escolinha infan-
til. Só que depois eu passei para o 
Ensino Fundamental I, e foi no mes-
mo período que a gente se mudou 
para o Jaraguá, que não tinha es-
colas adaptadas”, conta Carolina.

“Aqui na rua até tem uma es-
cola com rampa, só que na época 
não tinha profissionais qualificados 
para me acompanharem, na locomo-
ção principalmente. E aí minha mãe 
entrou com processo na Justiça para 
que que meu acesso à educação fos-
se garantido”, acrescenta. Foi então 
que o Ministério Público atuou para 

que a Prefeitura 
pagasse o custeio 
com escola parti-
cular. “Após o En-
sino Fundamen-
tal II, a prefeitura 
deduziu que eu 
não teria mais 
esse direito, jus-
tamente por ter 
encerrado esse 
ciclo. E aí come-
çou toda a bata-
lha novamente”.

A atuação 
dos promotores 
de Justiça voltou 
a ser decisiva. 
“Novamente nós 

recorremos à Justiça e foi quando eu 
tive um contato maior com a Promo-
toria, por meio da qual ela fez valer 
os meus direitos. Consegui concluir 
os meus estudos, até o 3º ano, cus-
teado pela prefeitura. Eu diria que 
nós temos, sim, uma esperança. Por-
que o Ministério Público atua não 
só como fiscal da lei mas também a 
favor da sociedade e dos direitos in-
dividuais daqueles que, de alguma 
forma, se deparam com a omissão 
estatal ou com alguma irregularida-
de que não está sendo observada. 
Então nós temos, de fato, grandes 
heróis”, completa Carolina Ribeiro.

‘O Ministério Público fez valer os meus direitos’
Estudante de Direito revela como conquistou os estudos com ajuda de promotores de Justiça

'O Ministério Público atua não só como fiscal da lei mas também a favor da sociedade', diz Maria Carolina

PROMOTOR DE JUSTIÇA É O MINISTRO DO POVO

Para mar-
car seus 80 anos 
de história e luta, 
a APMP mobilizou 

a imprensa e a população e ressaltou a 
importância do Ministério Público e da 
atuação dos promotores e procurado-
res de Justiça em benefício da socieda-
de, com a campanha “O MP é Nosso”. 
Dezenas de entrevistas e reportagens 
com dirigentes da nossa entidade de 
classe foram divulgadas em relevan-
tes veículos de comunicação durante 
os meses de setembro e novembro.

Mais do que aproximar a so-
ciedade da Instituição, o objetivo 

foi o de destacar que o Ministério 
Público é do povo. É o ministério do 
povo. Por isso, é uma honra para o 
promotor de Justiça ser ministro do 
povo. É, sobretudo, um profissional 
a serviço da população. Temos essa 
nobre missão de defender a demo-
cracia e a garantia dos direitos das 
pessoas. É a nossa maior missão, 
e foi isso o que a APMP, a casa do 
promotor de Justiça, destacou em 
sua campanha.

José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

DIRE TOR L ANÇ A L IVRO 
SOBRE‘ABUSODEPODER’

A APMP lançou, em 8/10, o li-
vro “Estudos Criminais sobre o Abu-
so de Poder”, de autoria de Tiago de 
Toledo Rodrigues, 2º secretário da 
entidade de classe. A obra aborda o 
Projeto de Lei (PL) 280, de 5 de julho 
de 2016, do Senado Federal, subscri-
to pelo senador Renan Calheiros e 
autodenominado “Abuso de Autori-
dade”. O referido PL, posteriormen-
te substituído pelo PLS 85/2017, de 
autoria do senador Roberto Requião, 
foi encaminhado para a Câmara Fe-
deral, tornando-se o PL 7.596/2017.

PROMOTORIARECEBE
NOME DE FLÁVIO NUNES

A Promotoria de Justiça de Ara-
raquara recebeu o nome do promotor 
de Justiça Flávio Nunes da Silva,  falecido 
em junho deste ano. A placa foi des-
cerrada pelo procurador-geral de Jus-
tiça, Gianpaolo Poggio Smanio, em so-
lenidade realizada no dia 14/09, acom-
panhada por familiares, membros da 
 Instituição e autoridades. O promotor 
de Justiça Paulo Reali  Nunes afirmou, 
na ocasião, que “Flávio Nunes foi a úni-
ca unanimidade que conheci no MP”. 

TRABALHO CONJUNTO
ENFRENTAABUSONASESCOLAS

Isolamento, agressividade e 
comportamento considerado exacer-
bado em crianças foram abordados 
em entrevista feita pela APMP com 
Vanessa Marques Mendes, assesso-
ra jurídica da Delegacia Regional de 
Ensino (DRE) de Pirituba, e com An-
gelita Gomes de Araújo, professo-
ra da rede de ensino. Elas relataram 
suas experiências no enfrentamento 
do abuso sexual nas escolas, em tra-
balho realizado em conjunto com o 
promotor de Justiça Yuri Castiglione.
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COMBATEÀCRIMINALIDADE– O Fórum Nacional da Inteligência Apli-
cada para o Combate à Criminalidade (IACC) foi realizado nos dias 12 
e 13/11, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O 1º 
tesoureiro da APMP, Renato Kim Barbosa, fez uma apresentação no 
evento, representando, também, o Fórum Permanente de Carreiras 
de Estado de São Paulo (Focae-SP). O objetivo do Fórum, de inicia-
tiva do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo 
(Sindpesp), da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo (Adpesp), da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Fe-
deral Regional de São Paulo (ADPF-SP) e do Sindicato dos Delegados 
de Polícia Federal do Estado de São Paulo (SINDPF-SP), foi debater a 
segurança pública como prioridade na agenda estratégica do país.
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Presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e demais autoridades na mesa de abertura dos eventos

EVENTOS & PALESTRAS

MPD REALIZA O CONGRESSO 
‘MP E SOCIEDADE’

O Movimento do Ministério 
Público Democrático (MPD) reali-
zou na capital paulista, no dias 26 
e 27/11, o 6º Congresso Nacional 
“Ministério Público e Sociedade – 
30 Anos da Constituição Cidadã”. 
O evento contou com o apoio da 
APMP e da Fundação Álvares Pen-
teado (Fecap). Paulo Penteado Tei-
xeira Junior, 1º secretário da APMP 
e assessor especial da Associação 
Nacional dos Membros do Ministé-
rio Público (Conamp), participou de 
exposição com o cientista político Ri-
cardo Borges e o jornalista Vinicius 
Mota, do jornal Folha de S.Paulo.

PROJETO ‘TEM SAÍDA’ É 
ABORDADOEMPALESTRA

O projeto “Tem Saída”, volta-
do às mulheres vítimas de violência 
doméstica dependentes economica-
mente de seus parceiros, lançado em 
agosto no Ministério Público de São 
Paulo, foi tema da palestra proferi-
da no Rotary Club de São Paulo, em 
24/10, por Gabriel Cesar Zaccaria de 
Inellas, presidente da Comissão Pro-
cessante Permanente do MPSP e di-
retor do Departamento de Seguran-
ça da APMP. O projeto foi idealizado 
por Maria Gabriela Prado Manssur, 
uma das diretoras da APMP Mulher. 

CURSO DA EPM ENFOCA 
COMBATEÀCORRUPCÃO

A Escola Paulista da Magis-
tratura (EPM) realizou em São Paulo, 
em 19/10, o curso “Combate à cor-
rupção no Brasil e na França – Com-
pliance e cooperação jurídica inter-
nacional no Direito Comparado”. A 
APMP foi representada pelo seu 1º 
tesoureiro, Renato Kim Barbosa. O 
evento contou com dois painéis. O 
primeiro teve participação do pro-
motor de Justiça Silvio Antonio Mar-
ques. No evento, o juiz federal Sergio 
Moro, do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, apresentou um pano-
rama da operação Lava Jato.

Campinas realiza congressos de 
MeioAmbienteedeHabitação
Apoio da APMP a evento organizado pela ESMP recebe elogio no CSMP

O presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, parti-
cipou da abertura do 22º 

Congresso de Meio Ambiente e do 
16º Congresso de Habitação e Ur-
banismo do Ministério Público de 
São Paulo (MPSP), em 18/10, em 
Campinas (SP), ambos de iniciativa 
do Centro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional/Escola Superior do 
Ministério Público (Ceaf/ESMP). O 
apoio da APMP ao evento foi elogia-
do e agradecido em reunião do Con-
selho Superior do Ministério Público 
(CSMP) realizada em 23/10. A men-
ção foi feita pelo conselheiro José 
Roberto Rochel, com extenso traba-
lho na área do Meio Ambiente, que 
também participou do Congresso.

A abertura do evento contou 
ainda com as presenças do diretor do 
Ceaf/ESMP, Antonio Carlos da Pon-
te; do procurador-geral de Justiça, 
Gianpaolo Poggio Smanio; do corre-
gedor-geral, Paulo Garrido de Paula; 
do coordenador do Centro de Apoio 
Operacional (CAO) Cível, Tiago Cintra 
Zarif; da coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional à Execução (CAEx), 
Mylene Comploier; do secretário ad-
junto Estadual do Meio Ambiente, 
Marcelo Donabella Bastos Elias; do se-
cretário municipal de Meio Ambiente 
de Campinas, Rogério Menezes; do 
desembargador Marcelo Martins Ber-
the; e do comandante do 1º Batalhão 
da Polícia Militar Ambiental, tenente 
coronel Cássio Araújo de Freitas.

CONGRESSO CRIMINAL – O Ceaf/ESMP, em parceria com a APMP e a 
Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), promoveu nos dias 27, 28 e 29/9 o IV 
Congresso Criminal do Ministério Público de São Paulo (MPSP), em Santos 
(SP). Representaram a APMP o 1º vice-presidente, Francisco Antonio Gni-
pper Cirillo, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, a 2ª tesoureira, 
Fabiola Moran Faloppa, a diretora de Relações Públicas, Paula Castanhei-
ra Lamenza, e o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias e o co-
ordenador da Assessoria Especial da Presidência, Pedro de Jesus Juliotti.

Campanha‘OMPéNosso’,iniciativada
APMP, mobiliza a imprensa e a população
Iniciativa ressalta importância do Ministério Público e da atuação dos promotores e procuradores

Realizada pela APMP, a campa-
nha “O MP é Nosso”, mobilizou 
a imprensa e a população entre 

os meses de setembro e novembro 
e ressaltou a importância do Minis-
tério Público e da atuação dos pro-
motores e procuradores de Justiça. 
O objetivo foi o de aproximar ainda 
mais a sociedade da Instituição. O 
presidente da APMP, José Oswaldo 
Molineiro, concedeu entrevistas para 
diversos meios de comunicação de 
TV, rádio, jornais e sites de internet.

No domingo, 16/9, foram pu-
blicadas na coluna “Painel”, do jornal 
Folha S.Paulo, notas sobre a campa-
nha “O MP é Nosso”. Em 18/9, em 
Santos, o presidente da APMP conce-
deu entrevistas ao vivo ao programa 
“Balanço Geral”, da TV Record (Lito-
ral), e ao programa Caderno Regio-
nal, veiculado pela TV Santa Cecília. 
Dois dias depois, o jornal A Tribuna, 
de Santos, publicou entrevista com o 
presidente da APMP sobre o assunto. 

Outra notícia sobre a cam-
panha foi publicada pelo jornal Di-
ário do Grande ABC, em 19/10. Já 
em Campinas, José Oswaldo Mo-
lineiro concedeu entrevista ao 

vivo ao programa “Show da Ma-
nhã”, da Rádio Central, em 23/10.

A campanha “O MP é nosso” 
também apareceu em notícia publi-
cada em 19/10 pelo portal Panora-
ma de Negócios. Na capital, a cam-
panha “O MP é Nosso” foi notícia no 
jornal “Metro” e também no progra-

ma “Bandeirantes Acontece”, da Rá-
dio Bandeirantes, com entrevista ao 
vivo com Francisco Antônio Gnipper 
Cirillo, 1º vice-presidente da APMP.

Já em Sorocaca, José Oswaldo 
Molineiro concedeu entrevistas à 
Rádio Cruzeiro FM e ao jornal Cru-
zeiro do Sul (leia notícia abaixo).

José Oswaldo Molineiro, presidente da APMP (à direita), fala sobre a campanha em programa da Record
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‘O Ministério Público é do povo’, ressalta presidente Molineiro
O presidente da APMP, José 

Oswaldo Molineiro, concedeu en-
trevista à Rádio Cruzeiro FM, de 
Sorocaba, em 31/10, sobre a cam-
panha “O MP é Nosso”. Na oca-
sião, frisou: “O Ministério Público 
é do povo, é ministro do povo. É 
a maior missão que nós temos”.

Ainda em Sorocaba, na 
mesma data, o presidente da 
APMP visitou a redação do jor-
nal Cruzeiro do Sul, onde foi en-
trevistado sobre a campanha “O 
MP é Nosso” pelo editor-chefe 

da publicação, jornalista Romeu 
Sérgio Osório.

“O MP é da sociedade, e é 
uma honra para o promotor ser o 
ministro do povo. O cidadão deve 

exercer sua cidadania e ir ao fó-
rum e pedir para falar com o pro-
motor, que ele será atendido”, 
destacou Molineiro durante a en-
trevista, que foi publicada no dia 
seguinte, 1/11.

Durante sua visita à sede 
do jornal, o presidente da APMP 
também concedeu entrevista à 
TV Web do grupo sobre o mes-
mo tema. O dirigente falou ainda 
sobre o crescimento das atribui-
ções do Ministério Público a partir 
da Constituição Federal de 1988.
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FrenteParlamentarMistaemDefesadaPrevidênciasereúneemBrasília
Paulo Penteado, 1º secretário da APMP, participou do encontro reaizado na Câmara dos Deputados para debater a não aprovação imediata da reforma

O 1º secretário da APMP, Pau-
lo Penteado Teixeira Junior, 
a convite do senador Paulo 

Paim (PT/RS), que presidiu a Comis-
são Parlamentar de Inquérito da 
Reforma da Previdência (CPIPrev), 
participou no dia 6/11 de reunião da 
Frente Parlamentar Mista em Defe-
sa da Previdência para de debater e 
defender a não aprovação imediata 
da reforma do sistema, uma possibi-
lidade apresentada pelo posiciona-
mento sobre o tema do atual gover-
no federal.

O encontro, que reuniu re-
presentantes de várias entidades, 
foi realizado na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília (DF), com a presen-
ça também do deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PP/SP). Esteve presente, 
ainda, o presidente da Associação 

Dirigenteretomadebatesobreotemacomentidadesdetodoopaís Diretor da APMP é ouvido sobre a PEC 56/14 no Senado Federal

O 1º secretário 
da APMP, Paulo Pente-
ado, na qualidade de 
assessor da Conamp, 
ao lado do 2º vice-pre-
sidente da entidade na-
cional, Tarcísio Bonfim, 
participou em 16/10 de 
reunião com associa-
ções representantes de 
carreiras públicas de 
todo o país, para tratar e traçar 
novas estratégias de ação para a 
reforma da Previdência. O encon-
tro ocorreu na sede da Associa-
ção Nacional dos Auditores Fis-
cais da Receita Federal do Brasil 
(Anfip). Também estiveram pre-
sentes representantes da Fede-
ração Nacional do Fisco Estadu-
al e Distrital (Fenafisco), da Asso-

A Comissão de Di-
reitos Humanos e Legis-
lação Participativa do 
Senado, em audiência 
pública interativa, ouviu 
a apresentação, no dia 
9/10, do 1º secretário da 
APMP, Paulo Penteado 
Teixeira Junior, na qua-
lidade de assessor espe-
cial da Conamp, sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 56/14. A PEC, hoje em trami-
tação no Senado, se aprovada, de-
volverá o direito aos servidores pú-
blicos, com ingresso até 2003 e de 
todas as esferas, à aposentadoria 
integral em caso de invalidez per-
manente. Hoje, o benefício é con-
cedido de forma proporcional ao 
tempo de contribuição.

Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (Anfip), 
Floriano Martins de Sá Neto.

Em sua apresentação, Paulo 
Penteado, que é, também, asses-
sor especial da Associação Nacio-
nal dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), defendeu a ne-
cessidade de reavaliação e novas 
discussões sobre a reforma apre-
sentada pelo governo, principal-
mente diante da grande renovação 
de parlamentares nas duas casas 
legislativas.

O diretor da APMP, que hoje 
é considerado um dos maiores 
especialistas no assunto no país, 
apresentou dados concretos e re-
afirmou que o déficit apresenta-
do como principal motivo para a 
aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) 287/16 não é 
real e não pode balizar a reforma.

Durante o evento, o senador 
Paulo Paim mais uma vez ressal-

tou a importância do dirigente da 
entidade de classe paulista para o 
sucesso da CPIPrev. “O trabalho de 
Paulo Penteado foi fundamental na 
Comissão, trazendo números que 
possibilitaram que o relatório final 
fosse aprovado por unanimidade”, 
elogiou o parlamentar.
NOTA – Ainda na reunião realizada 
no dia 6/11 em Brasília, as entidades 
que fazem parte da Frente Parlamen-
tar emitiram uma nota para reiterar 
suas posições contrárias à reforma 
da Previdência apresentada na PEC 
287/16. No documento, as entidades 
pedem ao presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM/RJ), ao presidente 
do Senado Federal, Eunício de Olivei-
ra (MDB/CE), e aos atuais deputados 
federais e senadores que não votem a 
reforma da Previdência neste ano de 

2018. Também pedem ao presidente 
da República recém-eleito, Jair Bolso-
naro, que desconsidere a PEC 287/16 
e abra um diálogo franco e transpa-
rente com a sociedade sobre o tema.
REFERÊNCIA – Paulo Penteado é 
considerado referência para falar 
sobre Previdência Social no país, 
tendo produzido Nota Técnica que 
foi encampada pela Conamp e pos-
teriormente publicada em livro pela 
APMP. “A alteração do regramento 
hoje vigente (...) não resolverá as 
finanças públicas do País (...),  afron-
tará a Constituição Federal vigente 
e resultará em injustificável concen-
tração de renda”, alerta trecho da 
conclusão da Nota. Paulo Penteado 
foi ouvido sobre o tema várias vezes 
no Congresso Nacional e tem profe-
rido palestras por todo o Brasil.

ciação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anfip), da As-
sociação dos Procuradores do Esta-
do de São Paulo (Apesp), da Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), do Fórum Nacional Perma-
nente de Carreiras Típicas de Esta-
do (Fonacate) e da Associação Na-
cional dos Magistrados do Trabalho 
(Anamatra).

Na defesa da aprovação des-
ta PEC, Paulo Penteado afirmou em 
sua apresentação que o Direito “não 
pode criar situações de injustiça ma-
terial” e que “esse era um direito do 
servidor que ingressou na carreira 
pública antes da Emenda Constitu-
cional 41, que retirou a integralida-
de dos aposentados por invalidez; 
isso acabou por criar possibilidades 

Durante sua esta-
da na capital federal, Pau-
lo Penteado também tra-
tou com parlamentares, 
de partidos diversos, so-
bre a Previdência e as de-
mais matérias em tramita-
ção no Congresso Nacio-
nal, de interesse da clas-
se e da instituição. Reu-
niu-se com os deputados 

federais Capitão Augusto (PR/SP), 
Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), Carlos 
Sampaio (PSDB/SP), Edson Moreira 
(PR/MG), Paulo Freire (PR/SP), Ma-
jor Olímpio (PSL/SP), Roberto Alves 
(PRB/SP), Subtenente Gonzaga (PDT/
MG), Goulart (PSD/SP), Roberto de 
Lucena (PODE/SP), Herculano Passos 
(MDB/SP) e Onyx Lorenzoni (DEM/
RS), Delegado Waldir (PSL/GO).

absolutamente díspares, 
o que significa injustiça 
material, e uma altera-
ção constitucional não 
pode trazer inseguran-
ça jurídica à sociedade. 
Temos ainda que obser-
var que a aposentadoria 
por invalidez não é uma 
opção pessoal, mas uma 
necessidade. Portanto, 

deveria ser uma perícia médica a 
indicar ou não uma aposentaria in-
tegral e paritária e não uma nor-
ma, que pode falhar”.

Durante sua oitiva, Paulo 
Penteado ainda falou sobre a CPI 
da Previdência e seus resultados, 
que comprovam que não existe dé-
ficit na Seguridade Social e, portan-
to, sua reforma é desnecessária.

Encontro com representantes de carreiras públicas ocorreu na sede da Anfip
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Senador Paulo Paim afirmou que 'o trabalho de Paulo Penteado foi fundamental na Comissão' sobre a reforma da Previdência

Paulo Penteado durante sua apresentação em audiência pública interativa

Fo
to

: A
PM

P

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



 

8 APMP EM AÇÃO - Novembro/Dezembro 2018 9APMP EM AÇÃO - Novembro/Dezembro 2018

PauloPenteadoparticipadereuniãocom
Rodrigo Maia, presidente da Câmara

Encontro, que aconteceu na AMB, reuniu representantes de carreiras jurídicas de todo o país

O 1º secretário da APMP e 
assessor especial da Asso-
ciação Nacional de Mem-

bros do Ministério Público (Co-
namp), Paulo Penteado Teixeira 
Junior, participou, no dia 15/10, 
de reunião das associações re-
presentantes de carreiras jurídi-
cas de todo o país com o presi-
dente da Câmara dos Deputados, 
deputado federal Rodrigo Maia 
(DEM/RJ), e o deputado federal 
Hugo Leal (PSD/RJ), em Brasília.

O encontro, que aconteceu 
na sede da Associação dos Magis-
trados do Brasil (AMB), teve como 
principal pauta as proposições le-
gislativas que tramitam no Con-
gresso Nacional e que são de in-
teresse das classes. Também par-
ticiparam da reunião o presiden-
te da Conamp, Victor Hugo Azeve-
do, o secretário-geral, Elísio Tei-

Parlamentar reafirmou, na ocasião, disposição em continuar a promover o diálogo com as entidades
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Gilberto Nonaka recebe Ordem do Mérito Ministério Público Militar
O procurador de Justiça Gil-

berto Nonaka recebeu a Ordem do 
Mérito Ministério Público Militar, 
em 7/11, durante solenidade rea-
lizada no Auditório Subprocurado-
ra-Geral de Justiça Militar “Adriana 
Lorandi”, da Procuradoria-Geral de 
Justiça Militar, em Brasília (DF). A 
APMP foi representada no evento 
pelo 1º secretário, Paulo  Penteado 
Teixeira Junior, que também é as-
sessor especial da Associação Na-
cional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp). O procurador-
-geral de Justiça Militar, Jaime de 
Cassio Miranda, fez pessoalmente 
a outorga das comendas.

Nos graus Grã-Cruz, Grande 
Oficial, Alta Distinção, Distinção e 
Bons Serviços, foram agraciados, 

Plácido Barroso Rios, Gilberto Nonaka, Jaime de 
Cassio Miranda e Paulo Penteado Teixeira Junior
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xeira, o presidente da Associa-
ção do Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (Amperj), 
Luciano Mattos, e representan-
tes de outras entidades de classe.

Após ouvir as manifestações 
dos representantes classistas, Ro-
drigo Maia reafirmou disposição 

em continuar a promover o cons-
tante diálogo com as entidades 
de classe do sistema de Justiça 
e apresentou perspectivas para 
o final desta legislatura e para o 
próximo ano. “Não haverá pauta 
na Câmara que vocês não possam 
participar da discussão”, disse.

ainda, entre várias personalidades, o 
ministro de Estado de Defesa, Joaquim 
Silva e Luna; o ministro de Estado da 
Transparência e Controladoria-Geral 
da União, Wagner de Campos Rosá-
rio; o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Alexandre de Moraes; 
o procurador-geral de Justiça do Es-
tado do Ceará e presidente do Gru-
po Nacional de Combate às Organi-
zações Criminosas, Plácido Barroso 

Rios; o procurador-geral de Justi-
ça do Estado de Goiás e presiden-
te do Conselho Nacional de Pro-
curadores-Gerais, Benedito Torres 
Neto; o ministro do Superior Tribu-
nal Militar, Odilson Sampaio Ben-
zi; o membro do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CNMP), 
Silvio Roberto Oliveira Amorim Ju-
nior; o diretor-geral do Ministério 
Público Militar (MPM), major-bri-
gadeiro Gilberto Barros Santos; o 
prefeito de Bagé (RS), Divaldo Viei-
ra Lara; e o deputado federal Ma-
jor Olímpio (PSL). Na mesma so-
lenidade, receberam a insígnia da 
Ordem o Comando Militar do Les-
te, o Comando de Operações Ae-
roespaciais e o Comando da Força 
de Fuzileiros da Esquadra.

Senado Federal aprova recomposição dos 
subsídiosdosministrosdoSTFedoPGR

Diretoria da APMP acompanhou a sessão plenária e fez diversos contatos com parlamentares

O plenário do Senado Federal 
aprovou, em 7/11, a recom-
posição inflacionária dos sub-

sídios dos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal do procurador-geral da 
República (PLC 27/16 e PLC 28/16), am-
bos projetos de Lei já aprovados na 
Câmara dos Deputados em 2016 e que 
há dois anos tramitavam nesta casa 
legislativa. Foram 41 votos a favor e 
16 contrários, além de uma abstenção. 
As duas matérias, com alguns ajustes 
redacionais, seguem agora para a san-
ção da Presidência da República. Os 
reajustes serão concedidos em uma 
única oportunidade, diferentemente 
do texto original, que os dividia em 
duas etapas, e serão válidos a partir 
da data da publicação da futura lei.

A diretoria da APMP, represen-
tada pelo seu presidente, José Oswal-
do Molineiro, e pelo 1º secretário, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, acom-
panhou a sessão plenária de 7/11 e 
fez diversos contatos com senadores 
durante toda a semana para a eluci-
dação dos parlamentares sobre a ne-
cessidade da reposição. O reajuste 
anual dos subsídios é garantia cons-
titucional de magistrados e membros 
do Ministério Público. Em 12 anos de 
implementação do subsídio na carrei-
ra, somente houve reposição salarial 
em cinco exercícios, sendo a última 
em 2015. Entre os parlamentares con-
tatados estiveram os senadores por 
São Paulo, Marta Suplicy (MDB/SP) 
e José Serra (PSDB/SP). Ambos vota-
ram favoravelmente aos reajustes.

A APMP, junto das entida-
des que integram a Frente Associa-
tiva da Magistratura e do Ministé-
rio Público (Frentas) e demais asso-
ciações de todo o país, esteve mo-
bilizada pela aprovação legislativa 
desde que esta foi apresentada na 
Câmara dos Deputados, em 2016.
CONAMP – Ainda em 7/11, em Bra-
sília, José Oswaldo Molineiro e Paulo 
Penteado participaram de reunião na 
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REUNIÃODAFRENTAS–O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira 
Junior, participou no dia 6/11, em Brasília, de reunião da Frente Associati-
va da Magistratura e do Ministério Público (Frentas). Na ocasião, o debate 
principal foi a aprovação da recomposição inflacionária dos subsídios dos car-
gos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de procurador-geral 
da República (PGR). Os presentes definiram acompanhamento da agenda 
legislativa e a realização de visitas às principais lideranças parlamentares.
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Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), quan-
do representantes das associações 
de todo o país discutiram estratégias 
institucionais de atuação no Congres-
so Nacional em relação à pauta re-
manescente, frente à grande reno-
vação parlamentar observada nas 
duas casas legislativas. Além da po-

Gilberto Nonaka (procurador de Justiça de São Paulo), Paulo Penteado, Lindomar Tiago Rodrigues (con-
selheiro fiscal da Conamp), José Oswaldo Molineiro e Adélcion Caliman (conselheiro fiscal da Conamp)

lítica remuneratória de magistrados 
e membros do Ministério Público, fo-
ram abordadas a regulamentação do 
teto do funcionalismo público, a re-
forma da Previdência, a reforma do 
Código de Processo Penal (CPP), a re-
gulamentação do abuso de autorida-
de, a alteração do estatuto do desar-
mamento e as audiências de custódia.



  

cos. Eles se promoveriam para final, 
mas permaneceriam como últimos 
na lista da entrância intermediária. 
Não haveria, portanto, prejuízo para 
ninguém”, afirmou Juliotti, que já 
havia abordado o assunto anterior-
mente no colegiado. 

O procurador-geral de Justiça 
e presidente do CSMP, Gianpaolo 
Poggio Smanio, sugeriu o conselhei-
ro a encaminhar a proposta, por in-
termédio da secretaria do Conselho 
Superior, à Subprocuradoria-Geral 
de Justiça Jurídica.
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APMP 80 ANOS

RENATO MARTINS COSTA
FALASOBRETRAJETÓRIA

O presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCE-
-SP), Renato Martins Costa, foi en-
trevistado para o projeto ‘APMP 80 
anos’, quando contou sobre sua tra-
jetória no Ministério Público, sobre a 
Lei Orgânica da Instituição e sobre seu 
mandato como presidente da APMP 
(1991-1992). Nomeado procurador de 
Justiça em 1991, foi assessor da Pro-
curadoria-Geral de Justiça. Exerceu, 
ainda, as funções de secretário de Go-
verno (1994) e de secretário adjunto 
de Defesa do Consumidor (1987-1988).

APMP ENTREVISTA PAULO 
AFFONSOLEMEMACHADO

O promotor de Justiça apo-
sentado Paulo Affonso Leme Macha-
do, um dos precursores da defesa do 
meio ambiente no Ministério Público, 
gravou na Associação entrevista para 
o projeto ‘APMP 80 anos’. Machado é 
doutor em Direito pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo (PUC-
-SP), Honoris Causa pela Universida-
de Estadual Paulista, pela Vermont 
Law School (USA) e pela Universida-
de de Buenos Aires (Argentina), além 
de mestre em Direito Ambiental pela 
Universidade de Strasbourg (França).

LUISANTÔNIOFLEURYFILHO
É ENTREVISTADO PELA APMP

O procurador de Justiça apo-
sentado Luiz Antônio Fleury Filho, 
ex-governador de São Paulo, ex-pre-
sidente da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público/Co-
namp (1985-1987) e ex-presidente da 
APMP (1983-1986) gravou entrevista 
para o projeto ‘APMP 80 anos’ rela-
tando sua trajetória como promotor 
de Justiça. Ex-aluno da Academia de 
Polícia Militar de São Paulo, Luiz An-
tônio Fleury Filho formou-se em Di-
reito pelas Faculdades Metropolita-
nas Unidas (FMU), em 1972, e ingres-
sou no Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP) no ano seguinte.

CSMP aborda falta de interesse 
paracargosdeentrânciafinal
Pedro Juliotti sugeriu alterações para priorização do interesse público

Na reunião do 
Conselho Supe-
rior do Ministério 

Público (CSMP) realizada 
em 18/9, foi aventada a 
possibilidade de promo-
tores de Justiça de en-
trância inicial poderem 
se inscrever para cargos 
de entrância final que 
estão vagos há muito 
tempo, sem interessa-
dos. A ideia foi apresen-
tada pelo conselheiro 
Pedro de Jesus Juliotti, que é o co-
ordenador da Assessoria Especial da 
Presidência da APMP, porque após 
quatro concursos consecutivos ao 
menos 11 cargos de entrância final 
permaneceram sem interessados.

“Essas comarcas estão sem 
promotores titulares há muito tem-
po. Gostaria que pudéssemos con-
sultar a assessoria jurídica da Pro-
curadoria-Geral de Justiça a fim de 
que estudem a possibilidade de os 
promotores de inicial poderem se 
inscrever para esses cargos específi-

ÓrgãoEspecialaprovarealizaçãode
novo concurso de ingresso ao MPSP

O Órgão Especial do Colé-
gio de Procuradores aprovou por 
maioria de votos, no dia 5/9, a re-
alização de um novo Concurso de 
Ingresso na Carreira do Ministé-
rio Público de São Paulo, porém, 
ainda sem regulamento fechado, 
que será definido posteriormen-
te. A proposta, formulada pela 
Procuradoria-Geral de Justiça 
(PGJ), que foi acatada pelo co-
legiado, prevê o ingresso de 
pelo menos 80 novos membros, 
acrescido das vagas que surgirem 
até a data da prova preambular. 

Ficou também predefinido que 
serão acatadas as orientações do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), de se eliminar a 
entrevista pessoal e de publica-
ção das notas das provas orais de 
todos os candidatos.

As demais regras serão 
formuladas pela PGJ, com auxí-
lio da recém-formada comissão 
para esta finalidade pelo OE, e 
deverão passar posteriormente 
pela apreciação do colegiado. 
O concurso ainda não tem data 
para iniciar.

Exposição foi feita no auditório da Sede Social pela professora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf

A última palestra do Projeto 
“APMP 80 Anos” foi realiza-
da em 23/10 no Auditório 

“Francismar Lamenza”, da Sede So-
cial da APMP, no Centro de São Pau-
lo. “Biodireito e Autonomia do Pa-
ciente” foi o tema da palestra pro-
ferida pela professora Adriana Cal-
das do Rego Freitas Dabus Maluf e 
debatida pelo médico Antonio Can-
tero Gimenes, cardiologista do Hos-
pital do Coração (HCor), e pelo pro-
fessor Carlos Alberto Dabus Maluf, 
titular da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP). A 
presidência do evento ficou a cargo 
do 1º tesoureiro da APMP, promo-
tor de Justiça Renato Kim Barbosa.

O Ciclo de Palestras “APMP 80 
Anos” foi aberto em 27/4 pelo pro-
motor de Justiça César Dario Maria-
no da Silva, que abordou o tema “Im-
probidade Administrativa – Aportes 
Teóricos e Práticos na Investigação 
e no Processo”, em evento realizado 

na Sede Social da entidade de classe. 
Depois, em 18/5, o promotor de Jus-
tiça Rafael de Oliveira Costa proferiu 
a palestra “Novos Desafios da Legis-
prudência”, no Auditório Teotônio Vi-
lella, da Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp). A palestra seguinte foi 
“O Futuro do Ministério Público no 
Processo Civil”, proferida pelo juris-

ta Fredie Souza Didier Júnior no Ho-
tel Renaissance, na capital, em 18/6, 
com debate realizado pelo desembar-
gador Rui Geraldo Camargo Viana. E 
em 13/8, na Sede Social da APMP, o 
jornalista e economista Cláudio Gra-
dilone, editor de Finanças da revista 
Isto É Dinheiro, palestrou sobre o tema 
“Aprenda a investir como profissionais”.

Na mesa: Carlos Alberto Maluf, Renato Kim Barbosa, Adriana Dabus Maluf e Antonio Cantero Gimenes

Na reunião, conselheiro sugeriu consulta à assessoria jurídica da PGJ
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‘BiodireitoeAutonomiadoPaciente’encerra
Ciclo de Palestras do projeto ‘APMP 80 anos’
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ASSUNTOS INSTITUCIONAIS – O deputado estadual eleito Márcio Nakashima (PDT) visitou a APMP no dia 
9/11, sendo recebido, na Sede Executiva, pelo presidente da entidade de classe, José Oswaldo Molineiro, pelo 
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, e pelos promotores de 
Justiça Edson Alves da Costa e Pedro Hideite de Oliveira. Na pauta, foram tratados assuntos institucionais.
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GruposdeEstudosabordamtemasdeinteressedaclasseedaInstituição
Palestras realizadas em Araraquara, Barueri, Franca, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Santos e São José dos Campos atraíram dezenas de membros do MPSP

Com o apoio da APMP, os 
Grupos de Estudos (GEs) 
do Ministério Público de 

São Paulo (MPSP) realizaram 
sete palestras no interior de São 
Paulo, em setembro e outubro, 
abordando temas de interesse da 
classe e da instituição. Recente-
mente, os GEs completaram 51 
anos de existência. As palestras 
realizadas no municípios de Ara-
raquara, Barueri, Franca, Jundiaí, 
Mogi das Cruzes, Santos e São 
José dos Campos atraíram de-
zenas de promotores e procura-
dores de Justiça. Na maioria dos 
encontros, compareceu a coor-
denadora-geral dos GEs, Celeste 
Leite dos Santos.

O promotor de Justiça José 
Reinaldo Guimarães Carneiro 
discorreu sobre o tema “O CNMP 
[Conselho Nacional do Ministério 
Público] e a Moderna Disciplina 
da Investigação Criminal a Cargo 
do Ministério Público” em pa-
lestra proferida no dia 27/10 na 
Promotoria de Justiça de Mogi 
das Cruzes, no GE “João Batista 
de Arruda Sampaio”. A APMP foi 
representada por Pedro de Jesus 
Juliotti, coordenador da Asses-
soria Especial da Presidência – e 
membro do Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP). 
Também compareceram Paulo 
Sérgio de Oliveira e Costa, sub-
procurador-geral de Justiça de 
Planejamento Institucional, e Au-

gusto Eduardo de Souza Rossini, 
conselheiro do CSMP.

“A Política de Barganha e 
a Não Persecução Penal” foi o 
tema abordado pelo promotor de 
Justiça Alexandre Rocha Almeida 
de Moraes em palestra proferida 
no dia 26/10, em Barueri, duran-
te reunião do Grupo de Estudos 
“Adilson Rodrigues”, que abrange 
as regiões de Osasco e Barueri. A 

APMP foi representada por seu 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixei-
ra Junior. Também compareceu a 
coordenadora-geral dos GE, Ce-
leste Leite dos Santos.

Os integrantes do GE “Ibrahin 
Nobre”, da Baixada Santista, re-
ceberam em 15/9, o promotor de 
Justiça Sebastião José Pena Filho 
Brasil, que coordena o Setor de In-
teligência do MPSP e que proferiu 

palestra “Inteligência, investigação 
e Ministério Público resolutivo”. A 
reunião aconteceu no auditório do 
Museu de Pesca, de Santos. Um dos 
presentes foi o coordenador regio-
nal do GE, Fabio Perez Fernandez.

No dia 20/10, Sebastião 
José Pena Filho voltaria a proferir 
palestra sobre o mesmo tema du-
rante a reunião do GE da região 
daquele município, em 20/10. O 

encontro aconteceu na Sede Re-
gional da APMP e foi sucedido 
por um almoço. Representaram 
a entidade de classe paulista o 
diretor regional Carlos Henrique 
Gasparoto. Também marcou pre-
sença no evento o coordenador 
regional do GE de Franca, Erton 
Evandro de Sousa David.

O GE “César Salgado”, da 
região do Vale do Paraíba, rea-

lizou no Fórum de São José dos 
Campos, em 22/9, a palestra 
“Modernas Técnicas de Investi-
gação Criminal”, proferida pelo 
delegado de Polícia Guilherme 
Caselli de Araújo. Ao encontro, 
que ocorreu no Auditório “Arnal-
do de Carvalho”, compareceram 
a coordenadora regional do GE, 
Renata Lucia Mota Lima de Oli-
veira Rivitti.

O procurador-geral de Justi-
ça, Gianpaolo Poggio Smanio, dis-
correu sobre “Perspectivas institu-
cionais” em palestra proferida no 
dia 19/9 em Jundiaí, no GE “Jorge 
Luiz de Almeida”. O encontro acon-
teceu na Promotoria de Justiça de 
Jundiaí e contou com as presen-
ças do presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, do coordena-
dor regional do GE, Cássio Murilo 
Schiavo, e do desembargador apo-
sentado e ex-procurador de Justiça 
Jorge Luiz de Almeida.

Por sua vez, o subprocurador-
-geral de Justiça de Políticas Criminais 
e Institucionais, Mario Luiz Sarrubo, 
proferiu no GE “Magalhães Noronha” 
a palestra “Política Criminal do Minis-
tério Público – Novas Perspectivas” 
no Hotel Fazenda Salto Grade, em 
Araraquara. À mesa estavam Maga-
lhães Noronha, coordenador regional 
do GE, e Pedro Eduardo de Camar-
go Elias, conselheiro fiscal da APMP. 
Também compareceu o procurador 
de Justiça João Antonio Garreta Prats, 
ex-presidente da entidade de classe.

Promotores e procuradores de Justiça que compareceram à palestra 'O CNMP e a Moderna Disciplina de Investigação Criminal a Cargo do MP', proferida por José Reinaldo Guimarães Carneiro durante reunião do Grupos de Estudos 'João Batista de Arruda Sampaio', em Mogi das Cruzes
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Palestra de Alexandre Rocha Almeida de Moraes em Barueri Delegado Guilherme Caselli de Araújo no GE do Vale do ParaíbaSebastião José Pena Filho durante reunião na Baixada Santista Palestra proferida por Sebastião José Pena Filho em FrancaMario Luiz Sarrubbo (centro) foi o palestrante em Araraquara Gianpaolo Smanio (centro) e o presidente da APMP em Jundiaí

Fo
to

: S
ha

yd
y 

Ro
dr

ig
ue

s/
AP

M
P

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: L
uc

as
 A

m
ar

al
/A

PM
P



15APMP EM AÇÃO - Novembro/Dezembro 201814 APMP EM AÇÃO - Novembro/Dezembro 2018

Comissão Nacional de Mulheres da Conamp realiza 1ª reunião
A primeira reunião da Comis-

são Nacional de Mulheres da Associa-
ção Nacional de Membros do Minis-
tério Público (Conamp) foi realizada 
em Brasília (DF) no dia 12/9. A APMP 
foi representada por Maria Gabriela 
Prado Manssur, uma das diretoras da 
APMP Mulher, que integra a Comis-
são Nacional.

A promotora de Justiça Naya-
ni Kelly Garcia, do Ministério Público 
do Paraná, foi eleita coordenadora 
da Comissão. Para os cargos de sub-
coordenadora e secretária, foram 
eleitas, respectivamente, a promo-
tora de Justiça Elisamara Sigles Vo-
donos Portela, do Ministério Público 
de Mato Grosso, e a promotora de 
Justiça Luciana Cristina Giannasi, do 
Ministério Público de Minas Gerais.

Na ocasião, também foi criada 
uma subcomissão para acompanha-
mento legislativo e assuntos institu-

EmMinas,MovimentoNacionaldeMulheresaprovaCartadePrincípios
Gabriela Manssur, diretora da APMP Mulher e integrante da Comissão Nacional de Mulheres da Conamp, foi eleita coordenadora-geral do Movimento

Durante o II Encontro do Movi-
mento Nacional de Mulheres 
do Ministério Público, realiza-

do em Belo Horizonte (MG) nos dias 
21 e 22/9, foi aprovada sua Carta de 
Princípios. Na ocasião, Maria Gabrie-
la Prado Manssur, uma das diretoras 
da APMP Mulher e integrante da Co-
missão Nacional de Mulheres da As-
sociação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), foi elei-
ta coordenadora-geral do Movimento

Também compõem o grupo: 
Mariana Seifert Bazzo, promotora de 
Justiça do Paraná, vice-coordenadora 
nacional; Caroline Maciel da Costa 
Lima da Mata, procuradora de Re-
pública no Rio Grande do Norte, co-
ordenadora institucional; Francisca 
Suênia Fernandes de Sá, promotora 
de Justiça do Rio Grande do Norte, 
1ª secretária; Solange Linhares, pro-
motora de Justiça do Mato Grosso, 
2ª secretária; Maria Clara Azevedo, 
promotora de Justiça de Minas Ge-
rais, coordenadoria de Comunicação; 
Sueli Lima e Silva, promotora de Jus-
tiça do Espírito Santo, coordenado-
ria de Comunicação; Lutiana Nacur 

MÉRITO COMUNITÁRIO – Em solenidade na Polícia Militar no dia 2/10, em São Paulo, por meio de sua Diretoria 
de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos, a promotora de Justiça Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, conselheira 
fiscal da APMP, foi condecorada com a “Medalha do Mérito Comunitário”, em razão dos seus trabalhos realizados 
na Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica, do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

cionais, a cargo de Gabriela Manssur. 
“É importante que as mulheres do Mi-
nistério Público tenham representati-
vidade na Conamp, não só para tratar 
de assuntos afetos aos direitos das mu-
lheres associadas e de toda a socieda-
de, mas para participar das discussões 
e temas relacionados à política institu-
cional”, frisou a diretora da APMP.

Na ocasião, o presidente da 
Conamp, Victor Hugo Palmeiro de 
Azeveod Neto, agradeceu Gabriela 
Manssur porque a comissão foi cria-
da a pedido dela. Criada em junho 
deste ano, a Comissão Nacional de 
Mulheres objetiva enriquecer a de-
fesa institucional das mulheres dos 
Ministérios Públicos de todo o país.

Gabriela Manssur (segunda a partir da direita) e demais integrantes da Comissão no encontro realizado na capital federal
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oLorentz, procuradora do Trabalho, 
coordenadora de Comunicação. To-
dos os nomes foram aprovados por 
unanimidade.

Durante a programação, hou-
ve diversas palestras e grupos de de-
bate sobre temas como: perspectivas 
acadêmicas, experiências institucio-
nais, espaços políticos institucionais, 
assédio sexual e moral, entre outros.
HISTÓRICO – O Movimento Nacional 
de Mulheres do Ministério Público, 
formado por aproximadamente 500 
promotoras e procuradoras de todos 
os ramos da instituição, encaminhou, 
em 12/8/2018, às chefias das Procu-
radorias-Gerais, Associações e Esco-
las Superiores, ofício assinado por 
centenas de integrantes, solicitando 
participação proporcional de mulhe-
res em bancas de concurso, eventos 
institucionais, cursos, palestras, en-
contros, congressos e seminários.

O objetivo do Movimento é 
unir esforços para formular e execu-
tar ações voltadas à valorização da 
mulher membro do Ministério Públi-
co e à sua representatividade. O Mo-
vimento visa à construção de uma 

política efetiva com mecanismos e 
estratégias que assegurem a igualda-
de de gênero institucional com a to-
tal participação das mulheres em sua 
carreira na instituição.

Durante o encontro em Belo Horizonte, o Movimento Nacional de Mulheres do MP reforçou o objetivo de construir uma política efetiva com mecanismos e estratégias que assegurem a igualdade de gênero institucional com a total participação das mulheres em sua carreira na instituição
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Seminário debate o papel do Ministério 
Público na defesa dos direitos sociais

Gabriel Bittencourt Perez representou a APMP, que foi uma das entidades que apoiaram o evento

O Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP) reali-
zou, entre os dias 7 e 9/11, 

o VII Encontro Nacional do Serviço 
Social no Ministério Público. Parte 
das atividades foram realizadas no 
edifício-sede da Instituição e par-
te na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo (USP), no 
Centro de São Paulo. O encontro 
teve como tema a “Direção social 
do trabalho do assistente social no 
Ministério Público: desafios e es-
tratégias de garantia de direitos”, 
reunindo profissionais de 22 esta-
dos e do Distrito Federal. A dire-
toria da APMP foi representada no 
evento pelo 2º vice-presidente, Ga-
briel Bittencourt Perez. O Encon-
tro Nacional do Serviço Social no 
MP é realizado a cada dois anos.

Além do diretor da entidade 
de classe, também compuseram a 
mesa de abertura do evento o pro-
curador-geral de Justiça, Gianpao-
lo Poggio Smanio; a subprocurado-

ra-geral de Integração e Relações 
Externas, Lídia Helena Ferreira da 
Costa dos Passos; o coordenador 
do Centro de Apoio Operacional 
Cível e de Tutela Coletiva (CAO Cí-
vel), Tiago Cintra Zarif; o asses-
sor do Centro de Apoio Operacio-
nal Cível e coordenador do Núcleo 
de Assessoria Técnica Psicossocial 
(NAT), Yuri Castiglione; a coorde-
nadora do Núcleo de Incentivo em 
Práticas Autocompositivas, Ma-
ria Stella Camargo Milani; a ana-

lista de Promotoria Paula Berga-
mini; a 2ª secretária do Conselho 
Federal de Serviço Social, Daniela 
Möller; a presidente do Conselho 
Regional de Serviço Social de São 
Paulo, Kelly Rodrigues Melatti; a 
diretora-secretária da Associação 
dos Assistentes Sociais e Psicólo-
gos da Área Sociojurídica do Bra-
sil, Maila Rezende Luiz; e Ademir 
Alves da Silva, integrante da Asso-
ciação Brasileira de Ensino e Pes-
quisa em Serviço Social (Abepps).

DEPUTADA FEDERAL – A diretoria da APMP recebeu, 
no dia 8/11, visita da deputada federal eleita Carla 
Zambelli (PSL). Em reunião realizada na Sede Execu-
tiva da entidade de classe, no edifício-sede do Minis-
tério Público de São Paulo (MPSP), na capital, a nova 
parlamentar, que toma posse no próximo dia 1º de 
janeiro, tratou sobre temas institucionais referen-
tes à Instituição. Estavam presentes, representando 
a APMP, o presidente, José Oswaldo Molineiro, o 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º te-
soureiro, Renato Kim Barbosa, e a diretora do Depar-
tamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.

DEPUTADA ESTADUAL – A deputada estadual eleita 
Janaina Paschoal (PSL) visitou a APMP em 5/11 e foi 
recepcionada pelo presidente José Oswaldo Moli-
neiro, pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, pela 
diretora de Relações Públicas, Paula Castanheira La-
menza, pelo coordenador da Assessoria Especial da 
Presidência, Pedro de Jesus Juliotti, e pelo assessor 
de Assuntos Institucionais e Parlamentares, Roberto 
Livianu. Também estavam presentes os promotores 
de Justiça Christiano Jorge Santos e Marcelo Luiz Baro-
ne e a advogada Nohara Paschoal, irmã da deputada.

Gabriel Bittencourt Perez, representante da APMP (centro), fala durante a abertura do evento, em São Paulo
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Tereza Exner será a primeira mulher do 
MPSP a exercer posto de corregedora-geral
Junto com o novo vice-corregedor, Motauri Ciocchetti de Souza, tomará posse no dia 1º de janeiro

A procuradora de Justiça Tereza 
Cristina Maldonado Katurchi 
Exner será a corregedora-ge-

ral do Ministério Público de São Paulo 
(MPSP) no biênio 2019-2020. Primei-
ra mulher a ocupar o cargo, foi eleita 
no dia 7/11 em votação realizada por 
meio de urnas eletrônicas no edifício-
-sede da Instituição, no centro de São 
Paulo, e também por voto à distância. 
Seu vice para o período será o procu-
rador de Justiça Motauri Ciocchetti de 
Souza. Únicos candidatos ao pleito, re-
cebam 249 votos. A nova corregedora-
-geral e seu vice assumirão os cargos 
no dia 1º de janeiro de 2019. A APMP 
foi representada na proclamação do 
resultado por sua diretora de Relações 
Públicas, Paula Castanheira Lamenza.

Tereza Exner agradeceu os vo-
tos recebidos e a confiança deposita-
da em sua pessoa. Agradeceu tam-
bém o atual corregedor, Paulo Afon-
so Garrido de Paula. Também falou 
sobre ser a primeira mulher do MPSP 
a ocupar o cargo. “Fico extremamen-

MembrosdoMinistérioPúblicorecebemMedalhaBrigadeiroTobias
Oito membros 

do Ministério Público 
de São Paulo (MPSP) 
receberam, em 9/11, 
a mais alta condeco-
ração da Polícia Militar 
de São Paulo: a Meda-
lha Brigadeiro Tobias. 
Foram condecorados 
cinco procuradores de 
Justiça (por ordem alfa-
bética): Éder do Lago Mendes Fer-
reira; Ivan Francisco Pereira Agosti-
nho; Luiz Antonio Castro de Miran-
da; Mário Luiz Sarrubbo; e Pedro de 
Jesus Juliotti, coordenador da As-
sessoria Especial da Presidência da 
APMP e membro do Conselho Su-

te feliz em poder estar nesta posição, 
em ano no qual coincidentemente se 
comemoram os 30 anos da Consti-
tuição Federal, que possibilitou uma 
sociedade mais justa e igualitária, 
com homens e mulheres lado a lado”.

A corregedora-geral eleita, Te-
reza Cristina Maldonado Katurchi Ex-
ner, formou-se pela Universidade de 

São Paulo (USP), em 1985. Iniciou sua 
carreira no Ministério Público em mar-
ço de 1987, na Promotoria de Justiça 
de Vargem Grande do Sul, e é pro-
curadora de Justiça desde abril de 
2009. Foi integrante eleita do Órgão 
Especial do Colégio de Procurado-
res de Justiça e há quatro anos ocu-
pa o cargo de vice-corregedora-geral.

perior do Ministério Público (CSMP). 
Também foram condecorados três 
promotores de Justiça (por ordem al-
fabética): Fernando Pastorelo Kfouri; 
Gustavo Albano Dias da Silva; e Mar-
celo Sorrentino Neira. A APMP foi re-
presentada também, no evento, por 

seu 1º tesoureiro, Rena-
to Kim Barbosa.

Entre as autorida-
des presentes na ceri-
mônia realizada na Aca-
demia de Polícia Mili-
tar do Barro Branco, na 
Zona Norte da capital, 
estavam o governador 
do Estado de São Pau-
lo, Márcio França; o pre-

sidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), José Antonio Dias Toffoli; 
o ministro Alexandre de Moraes, do 
STF; o secretário do Estado da Segu-
rança Pública, Mágino Alves Barbo-
sa Filho; e o subsecretário da pasta, 
Sérgio Turra Sobrane.

Paula Lamenza, Motauri Ciocchetti de Souza, Gabriel Inellas, Tereza Exner e Paulo Afonso Garrido de Paula

Promotores e procuradores de Justiça agraciados com a honraria da Polícia Militar

Fo
to

: L
uc

as
 A

m
ar

al
/A

PM
P

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



  

18 APMP EM AÇÃO - Novembro/Dezembro 2018 19APMP EM AÇÃO - Novembro/Dezembro 2018

Wiecko; a secretária de 
Políticas para as Mu-
lheres, Andreza Colat-
to; a representante do 
Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais 
(CNPG) Alice Freire; a 
conselheira do Conselho Nacional de 
Direitos Humanos, Nivia Silva; o pre-
sidente da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público, Vic-
tor Hugo Palmeiro; o presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores 
da República, José Robalinho; o vice-
-presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho, Helder 
Amorim; e a vice-presidente do Con-
selho Nacional de Procuradores-Gerais 
de Contas, Cláudia Pereira.
CONSELHOSUPERIOR – Em São Pau-
lo, no dia 8/10, as diretoras da APMP 
Mulher pediram formalmente ao Con-
selho Superior do Ministério Público 
(CSMP) a presença de procuradora de 
Justiça na banca examinadora do 93º 
Concurso de Ingresso na Carreira do 
Ministério Público. Foi a terceira vez 
consecutiva que as diretoras da APMP 
Mulher postulam ao CSMP a participa-
ção feminina em Banca Examinadora.

30ANOSDACONSTITUIÇÃO

INSTITUTO INNOVARE E TJSP 
REALIZAM SEMINÁRIO

O Seminário “Judiciário e Ci-
dadania”, realizado em 1/10 pelo 
Instituto Innovare e pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP), teve 
como tema os 30 anos da Consti-
tuição Federal. A APMP foi repre-
sentada na abertura do evento por 
seu 1º secretário, Paulo Penteado 
Teixeira Junior, e por sua diretora 
de Relações Públicas, Paula Casta-
nheira Lamenza. Dentre as autori-
dades presentes estavam o presi-
dente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro José Antônio Dias 
Toffoli, e o procurador-geral de 
Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio.

MEDALHADOMINISTÉRIO
PÚBLICODEMINASGERAIS

O procurador de Justiça 
aposentado Hugo Nigro Mazzilli, 
ex-presidente da APMP, foi home-
nageado pelo Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) no dia 
18/9, em Belo Horizonte, durante 
as comemorações da “Semana do 
Ministério Público” naquele Esta-
do, que teve como tema “30 anos 
de Constituição Cidadã”. Mazzilli, 
ex-presidente da APMP, teve rele-
vante papel na definição do novo 
perfil da Instituição, recebeu a Me-
dalha do Mérito do Ministério Pú-
blico “Promotor de Justiça Fran-
cisco José Lins do Rego Santos”.

CONGRESSODEGESTÃO
DOMINISTÉRIOPÚBLICO

O procurador de Justiça apo-
sentado Luiz Antônio Fleury Filho, 
ex-governador de São Paulo e ex-
-presidente da APMP e da Asso-
ciação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), par-
ticipou, entre os dias 13 e 14/9, do 
9º Congresso Brasileiro de Gestão 
do Ministério Público, realizado no 
Instituto Serzedello Corrêa (ISC), 
em Brasília (DF). O procurador par-
ticipou do painel “Diálogo Cida-
dão – 30 anos da Constituição: o 
Ministério Público na Constituin-
te”. Fleury teve importante papel 
para o MP durante a Constituinte.

Representatividadedamulher
é tema de debate no CNMP

Gabriela Manssur, diretora da APMP Mulher, participou da audiência

O Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP), por meio 
da Comissão de Defesa dos 

Direitos Fundamentais (CDDF/CNMP), 
realizou no dia 17/10, em Brasília (DF), 
audiência pública para debater a re-
presentatividade das mulheres como 
palestrantes, conferencistas, debate-
doras e congêneres em eventos jurí-
dicos do Ministério Público. A reunião 
contou com representantes da socie-
dade civil, autoridades e especialistas 
no tema, que fizeram suas exposições. 
A APMP foi representada pela promo-
tora de Justiça Maria Gabriela Prado 
Manssur, uma das diretoras da APMP 
Mulher, que na ocasião também repre-
sentou a Associação dos Membros do 
Ministérios Públicos (Conamp), da qual 
faz parte da Comissão de Mulheres, e o 
Movimento Nacional de Mulheres, do 
qual é coordenadora-geral.

Compuseram a mesa de aber-
tura o presidente da CDDF/CNMP, 
conselheiro Valter Shuenquener; a re-
presentante do CNMP e secretária de 
Direitos Humanos e Defesa Coletiva, 
Ivana Farina; a procuradora federal dos 
Direitos do Cidadão, Deborah Duprat; a 
subprocuradora-geral da República Ela 

PALESTRASNOCONSELHONACIONAL – No encontro “Corregedorias e 
Novos Desafios do Ministério Público brasileiro”, promovido pelo Conse-
lho Nacional do Ministério Público (CNMP), no Instituto Serzedello Cor-
rêa (ISC), em Brasília, o promotor de Justiça Rafael de Oliveira Costa, de 
São Paulo, diretor do Departamento Acadêmico da APMP, proferiu em 
11/9 a palestra “O novo processo penal de tutela coletiva e as diretrizes 
orientadoras para a atuação das Corregedorias do Ministério Público”. 
Por sua vez, a promotora de Justiça Susana Henriques da Costa, de São 
Paulo, proferiu a palestra “O Ministério Público e os casos repetitivos”.

Gabriela Manssur
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‘FrenteAmplapelaDemocratizaçãodo
MPSP’ realiza evento na Sede Social

Encontro contou com a presença de promotores e procuradores de Justiça de diversos estados

A “Frente Ampla pela Democrati-
zação do Ministério Público de 
São Paulo” realizou, em 14/9, 

evento no auditório da APMP, uma de 
suas apoiadoras, ao lado do Movimen-
to do Ministério Público Democrático 
(MPD). A reunião contou com a presen-
ça de promotores e procuradores de 
Justiça de São Paulo e de outros esta-
dos. O evento foi aberto pelo presiden-
te da APMP, José Oswaldo Molineiro. 
Entre as reivindicações da “Frente Am-
pla” está a possibilidade de que promo-
tores de Justiça possam concorrer ao 
cargo de procurador-geral de Justiça.

Participaram do evento reali-
zado na APMP Maria Tereza Uille Go-
mes, membro do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e ex-procuradora-ge-
ral de Justiça do Paraná; Ivana Fari-
na Navarrete Pena, secretária de Di-
reitos Humanos e Defesa Coletiva do 
Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP) e ex-procuradora-geral 

de Justiça de Goiás; Fernando Capez, 
deputado estadual em São Paulo; Ma-
noel Onofre de Souza Neto, ex-procu-
rador-geral de Justiça do Rio Grande 
do Norte; Gercino Gerson Gomes, ex-
-procurador-geral de Justiça de Santa 
Catarina; Luciano César Casaroti, presi-
dente da Associação Tocantinense do 

Ministério Público; José Silvério Perdi-
gão de Oliveira, 1º vice-presidente da 
Associação Mineira do Ministério Pú-
blico; Daniela Campos, do Ministério 
Público de Minas Gerais; Ricardo Pra-
do Pires de Campos, presidente do 
MPD; e Maria Gabriela Prado Manssur, 
uma das diretoras da APMP Mulher.
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NOVO DEPUTADO FEDERAL – A diretoria da APMP rece-
beu, em 20/10, em sua Sede Executiva, a visita de cortesia 
do jurista Luiz Flávio Gomes (PSB/SP), deputado federal 
eleito pelo Estado de São Paulo. Também participaram 
da reunião a advogada Alice Bianchini, o advogado Paulo 
Stanich Neto e o promotor de Justiça Militar Adilson José 
Gutierrez. A APMP foi representada, na ocasião, por seu 
presidente, José Oswaldo Molineiro, por seu 1º secretá-
rio, Paulo Penteado Teixeira Junior, por seu 1º tesoureiro, 
Renato Kim Barbosa, e pelo promotor de Justiça Rober-
to Livianu, um dos assessores do Departamento de As-
suntos Institucionais e Parlamentares. Durante o encon-
tro, foram tratados assuntos de interesse institucional.

PARLAMENTARES ELEITOS – A diretoria da APMP rece-
beu em sua Sede Executiva, no dia 22/10, visita de cor-
tesia dos deputados recém-eleitos General Peternelli 
(federal) e Capitão Castello Branco (estadual), ambos 
do Partido Social Liberal (PSL). Os parlamentares cum-
prirão seu primeiro mandato a partir de 2019. Na reu-
nião, foram tratados temas de interesse institucional. A 
diretoria da APMP foi representada na ocasião por seu 
presidente, José Oswaldo Molineiro, por seu 1º secretá-
rio, Paulo Penteado Teixeira Junior, por seu 1º tesourei-
ro, Renato Kim Barbosa, e pelo promotor de Justiça Ce-
sar Dario Mariano, integrante da Comissão de Estudos 
Institucionais e Acompanhamento Legislativo (CEAL).

Reunião contou com a presença de promotores e procuradores de Justiça de São Paulo e de outros estados
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APMP reúne promotores e procuradores 
aposentados em jantar de confraternização
Membros do MP que se aposentaram recentemente foram homenageados com placas pela diretoria

Na noite de 14/9, a 
APMP reuniu pro-
motores e procura-

dores de Justiça aposenta-
dos em jantar de confrater-
nização realizado no Bu-
ffet França, zona oeste de 
São Paulo. Os convidados 
foram recepcionados pelo 
presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro; pela di-
retora do Departamento de 
Aposentados, Cyrdêmia da 
Gama Botto; e pela diretora 
de Relações Públicas, Pau-
la Castanheira Lamenza. Durante o 
encontro, o procurador de Justiça 
Jorge Luiz Ussier, recém-aposen-
tado, foi homenageado com placa 
comemorativa, representado os 11 
membros do Ministério Público que 
se aposentaram nos últimos meses.

Também estiveram presentes 
no evento representando a APMP: 
Gabriel Bittencourt Perez, 2º vice-

presidente; Paulo Penteado Teixeira 
Junior, 1º secretário; Salmo Moha-
mari dos Santos Junior, diretor de 
Prerrogativas; Daniel Leme de Ar-
ruda, suplente do Conselho Fiscal; 
e Beatriz Helena Ramos do Amaral, 
diretora do Departamento Cultural.

Os aposentados nos últi-
mos doze meses, listados a se-
guir em ordem alfabética, tam-

bém receberam as placas come-
morativas da APMP: Carlos Er-
nani Constantino, Carlos Rober-
to Marcos Garcia, Celso Bellinet-
ti Júnior, Claudia Helena Tamiso 
Fernandes Campos, Felipe Locke 
Cavalcanti, Ivan da Silva, Marce-
lo Pedroso Goulart, Newton Re-
ginato, Reinaldo Ruy Ferraz Pen-
teado e Roberto Brianezi de Lima.
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CONFRATERNIZAÇÃO – As recém-empossadas pro-
motoras de Justiça do 92º Concurso de Ingresso fo-
ram recebidas pelas diretoras Paula Castanheira La-
menza (Relações Públicas) e Maria Gabriela Prado 
Manssur (APMP Mulher) em um coquetel de con-
fraternização realizado na Sede Social da APMP, em 
30/8. Também estava presente a advogada Raquel 
Elita Alves Preto, membro titular da Banca examina-
dora do referido Concurso, indicada pela Ordem dos 
Advogados do Brasil – Secção São Paulo (OAB-SP).

DIA DAS CRIANÇAS – Centenas de associados e fa-
miliares compareceram à Festa do Dia das Crian-
ças da APMP na Sede Campestre, em São Roque, 
no dia 21/10. O evento, que teve o tema “Hallowe-
en”, foi organizado pelo Departamento de Eventos 
da entidade de classe, que tem como responsável 
Paula Castanheira Lamenza, que é, também dire-
tora de Relações Públicas. Uma equipe de recrea-
ção, com monitores, foi contratada especialmen-
te para comandar as brincadeiras com as crianças.

Reunião de promotores e procuradores de Justiça foi realizado pela entidade de classe no Buffet França, na capital
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Diretoria da APMP premia vencedores do 
concurso  ‘Melhor Arrazoado Forense’

Após a solenidade, foi oferecido coquetel aos associados na Sede Executiva da entidade de classe

Em 19/10, a APMP premiou, em sua 
Sede Executiva, os vencedores do 
concurso “Melhor Arrazoado Fo-

rense – 2018”, intitulado “Prêmio Zuleika 
Sucupira Kenworthy”. A apresentação, 
na cerimônia, foi feita pelo presidente 
da entidade de classe, José Oswaldo 
Molineiro, e pela diretora de Relações 
Públicas, Paula Castanheira Lamenza. 
Também representaram a diretoria, 
na ocasião, o 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, 
Renato Kim Barbosa, e o 2º secretário 
da APMP, Tiago de Toledo Rodrigues.

Na Série Criminal, foi premia-
do com o 1º lugar o trabalho “Ajus-
tes dosimétricos das sanções; glosas 
e incrementos na pena-base; a busca 
pelo afastamento da confissão como 
atenuante e pela pujança punitiva de-
vida pela reincidência”, de autoria do 
promotor de Justiça Eduardo Caetano 
Querobim. O 2º lugar ficou com “Cri-

José Oswaldo Molineiro, Paula Lamenza, Eduardo Araújo da Silva, José Ricardo Peirão Rodrigues, Silvia Reiko Kawamoto e Marisa Rocha Teixeira Dissinger

mes pela internet – Nova modalidade 
de investigação – Agilidade na investi-
gação realizada pelo Ministério Públi-
co”, de autoria do promotor de Justiça 
Aroldo Costa Filho. Já o trabalho “Frau-
des na Ciretran – Ação e Omissão pe-
nalmente relevantes”, de autoria do 
promotor de Justiça Rafael Bertucci 
Lopes, mereceu Medalha de Honra.

Na Série Cível/Difusos e Coleti-
vos, 1ª instância, a 1ª colocação foi do 
trabalho “Destinação de professor espe-
cializado individualizado aos alunos com 
TGD da rede pública de ensino estadual”, 
de autoria do promotor de Justiça Eloy 
Ojea Gomes. A 2ª colocação ficou com 
“Ação Civil Pública de Improbidade Ad-
ministrativa contra 217 réus com base 
em colaborações premiadas na área da 
improbidade e em mandados de bus-
ca e apreensão cumpridos pelo Minis-
tério Público”, de autoria do promotor 
de Justiça Gustavo Albano Dias da Silva. 

A Medalha de Honra foi dada ao traba-
lho “Ação Civil Pública – Legitimidade 
do Ministério Público contra a indústria 
das multas de trânsito”, de autoria do 
promotor de Justiça Claudemir Battalini.

Na Série Cível/Difusos e Co-
letivos, 2ª instância, o trabalho “Co-
baias humanas”, de autoria dos pro-
curadores de Justiça César Dario 
Mariano da Silva e Edgard Moreira 
da Silva, recebeu Medalha de Hon-
ra. Após as premiações, a APMP ofe-
receu coquetel na Sede Executiva.

As Bancas Examinadoras foram 
compostas pelos procuradores de Jus-
tiça Eduardo Araújo Da Silva, Silvia Rei-
ko Kawamoto e José Ricardo Peirão Ro-
drigues (Série Criminal); e pelas procu-
radoras de Justiça Andréa Chiaratti do 
Nascimento Rodrigues Pinto, Maria da 
Gloria Villaça B. G. de Almeida e Mari-
sa Rocha Teixeira Dissinger (Série Cí-
vel e Interesses Difusos e Coletivos).
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Jantarcomemorativodos80anosdaAPMPreúnemaisde800pessoas
Banda Titãs foi a grande atração do evento realizado na capital e prestigiado por dezenas de autoridades e centenas de promotores e procuradores

Mais de 800 pessoas compa-
receram ao jantar especial 
comemorativo aos 80 anos 

da APMP, realizado no Buffet Torres, 
na noite de 10/11, na capital. A gran-
de atração do evento foi o show da 
banda Titãs. Dezenas de autoridades 
e centenas de promotores e procura-
dores de Justiça, da ativa e aposenta-
dos, participaram do jantar.

“Fico muito feliz que, na mi-
nha gestão, sejam comemorados os 
80 anos de história e luta da APMP”, 
discursou, na ocasião, o presidente 
da entidade de classe, José Oswaldo 

Dependências do Buffet Torres completamente lotadas durante o show que marcou a confraternização de aniversário de oito décadas da entidade de classe paulista, a maior e mais antiga associação do Ministério Público do Brasil; 'Enquanto houver sol, haverá uma esperança', discursou o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro

Molineiro. “Enquanto houver sol, ha-
verá uma esperança”, completou, ci-
tando letra de uma canção dos Titãs. 
O evento foi organizado pelo Departa-
mento de Eventos da APMP, sob res-
ponsabilidade da diretora de Relações 
Públicas, Paula Castanheira Lamenza.

Além do presidente Molineiro 
e da diretora Paula Lamenza, a APMP 
foi representada na ocasião pelos se-
guintes componentes da chapa eleita: 
o 1º vice-presidente, Francisco An-
tônio Gnipper Cirillo; o 2º vice-presi-
dente, Gabriel Bittencourt Perez; o 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixeira 

Junior; o 1º tesoureiro, Renato Kim 
Barbosa; o 2º secretário, Tiago de To-
ledo Rodrigues; a diretora do Depar-
tamento de Aposentados, Cyrdêmia 
da Gama Botto; o diretor do Departa-
mento de Patrimônio, André Pascoal 
da Silva; o diretor do Departamento 
de Prerrogativas, Salmo Mohmari dos 
Santos Junior; e os membros do Con-
selho Fiscal, Antônio Bandeira Neto, 
Enilson David Komono e Pedro Edu-
ardo de Camargo Elias (titulares), Da-
niel Leme de Arruda, Fabiana Dal’Mas 
Rocha Paes e Paulo Juricic (suplentes). 
Também compareceram diretores 

dos demais departamentos e das se-
des e conselhos regionais.

Entre as autoridades presentes, 
estavam o presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra) e coordena-
dor da Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público (Frentas), 
Guilherme Guimarães Feliciano; o vi-
ce-presidente da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público 
(Conamp), Manoel Victor Sereni Mur-
rieta e Tavares (representando o pre-
sidente, Victor Hugo Palmeiro de Aze-
vedo Neto); o secretário estadual da 

Segurança Pública, Mágino Alves Bar-
bosa Filho; o procurador-geral de Jus-
tiça, Gianpaolo Poggio Smanio; a vice-
-corregedora do Ministério Público 
de São Paulo (MPSP), Tereza Cristina 
Maldonado Katurchi Exner; o diretor 
do Centro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional – Escola Superior do 
Ministério Público de São Paulo (Ceaf/
ESMP), Antonio Carlos da Ponte; o se-
cretário do Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP), Olheno Ricar-
do de Souza Scucuglia; o procurador 
de Justiça aposentado Felipe Locke 
Cavalcanti, ex-presidente da APMP; a 

1ª vice-presidente da Associação Pau-
lista de Magistrados (Apamagis), Va-
nessa Ribeiro Mateus (representando 
o presidente, Fernando Figueiredo 
Bartoletti); a diretora social e cultural 
da Associação dos Procuradores do 
Estado de São Paulo (Apesp), Cintia 
Oréfice (representando o presidente, 
Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo); os 
deputados federais Antonio Goulart 
(PSD), Arnaldo Faria de Sá (PP) e Capi-
tão Augusto (PR); e a assessora parla-
mentar Renata Satorno da Silva Sarai-
va, representando o deputado federal 
Vinicius Carvalho (PRB).

Juventude e muita animação durante todo o evento Presidente José Oswaldo Molineiro faz seu discurso Público ovaciona a banda Titãs ao final do showPaula Lamenza, responsável pela organização 
Deputado Capitão Augusto, Paulo Penteado, José  Oswaldo 
Molineiro, Arual Martins e deputado Antonio Goulart Jantar dos 80 anos da APMP foi sucesso de público
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VISITAÀAPMP(2) – O procurador de Justiça Luiz An-
tonio Guimarães Marrey, ex-procurador-geral de Justi-
ça e chefe da Missão de Apoio contra a Corrupção e 
a Impunidade em Honduras, visitou a APMP em 2/10. 
Ele foi recebido pelo 1º secretário, Paulo Penteado Tei-
xeira Junior, pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, e 
pelo procurador de Justiça Jurandir Norberto Marçura.

VISITAÀAPMP(1)– O procurador de Justiça aposen-
tado José Silvino Perantoni visitou a Sede Executiva 
da APMP em 19/9, onde foi recebido pelo presiden-
te, José Oswaldo Molineiro, e pelo 2º vice-presidente, 
Gabriel Bittencourt Perez. Perantoni ingressou no Mi-
nistério Público de São Paulo em 1973 e se aposentou 
em 1993. Foi assessor do procurador-geral de Justiça.

1º Encontro dos Ex-Presidentes da APMP 
faz homenagem a João Lopes Guimarães
Decano citou fatos históricos da entidade e elogiou gestão do presidente José Oswaldo Molineiro

Como parte do Projeto “APMP 
80 anos”, foi realizado, no dia 
8/11, o 1º Encontro dos Ex-Pre-

sidentes da APMP, na Sede Social, no 
centro de São Paulo. O procurador de 
Justiça aposentado João Lopes Guima-
rães discursou em nome dos ex-presi-
dentes e foi homenageado com uma 
placa. Compareceram à reunião re-
alizada no “Espaço Washington Bar-
ra” da entidade de classe, no Largo 
São Francisco, Centro de São Paulo, 
sete ex-presidentes: João Lopes Gui-
marães (1974/1976); Júlio Francisco 
dos Reis (1976/1978); Antonio Araldo 
Ferraz Dal Pozzo (1986/1990), ex-pro-
curador-geral de Justiça; Hugo Nigro 
Mazzilli (1990); Renato Martins Costa 
(1990/1992), atual presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado; Walter Paulo 
Sabella (1992/1994), membro do Con-
selho Superior do Ministério Público; 
e Felipe Locke Cavalcanti (2013/2016).

Em seu discurso, João Lopes 
Guimarães citou momentos históri-
cos em que a APMP foi protagonista 
nos últimos 40 anos e elogiou a ges-
tão do presidente José Oswaldo Mo-

lineiro no biênio 2017/2018, desta-
cando várias de suas principais ações 
e realizações. “Se a Procuradoria-Ge-
ral e os demais órgãos superiores re-
presentam a cabeça da Instituição, a 
APMP é sua alma”, comparou, em seu 
discurso, o decano e homenageado.

Representaram a diretoria da 
APMP no encontro realizado na Sede 
Social o presidente, José Oswaldo Mo-
lineiro, o 1º secretário, Paulo Penteado 
Teixeira Junior; o 1º tesoureiro, Rena-

to Kim Barbosa; a diretora do Depar-
tamento de Aposentados, Cyrdêmia 
da Gama Botto; e um dos diretores do 
Departamento de Segurança, Gabriel 
César Zaccaria de Inellas, presidente 
da Comissão Processante Permanen-
te do Ministério Público de São Pau-
lo. Estavam presentes ainda, entre os 
convidados, o procurador de Justiça 
Sérgio Neves Coelho, representante do 
Órgão Especial, e o procurador de Jus-
tiça aposentado Vidal Serrano Nunes.

Discurso de João Lopes Guimarães durante o evento realizado no 'Espaço Washington Barra' da APMP
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