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NOVA diretOriA diNAMizOu 
tOdOs Os dePArtAMeNtOs

Objetivo é promover gestão austera de despesas, com planejamento adequado
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‘Estamos dedicados à luta para que a sociedade possa ser melhor do que é hoje’, diz o presidente Felipe Locke Cavalcanti (leia editorial na página 2)

rede Jurídica APMP é 
ferramenta para a categoria

APMP faz abaixo-assinado 
contra a PeC 001/2013

Faculdade de direito da usP 
sediou solenidade de posse

diretoria faz desagravos a 
promotores de Justiça

Serviço destina-se a promover o aperfeiçoamento 
intelectual, científico e cultural dos membros do 
Ministério Público de São Paulo.               Página 7

Após evento no Largo São Francisco, autoridades 
e convidados seguiram para jantar de confraterni-
zação, que reuniu mais de 600 pessoas.   Página 8

Petição online mobiliza cidadãos de todo o país. A  
Associação também está participando da campanha 
nacional contra a PEC 37.                           Página 3 

Eventos públicos aconteceram em São José do Rio 
Preto e Limeira, para os promotores Sérgio Clemen-
tino e Luiz Alberto Bevilacqua.                        Página 6



“Nossa expectativa é oti-
mista e positiva em relação 
à nova diretoria da APMP. 
 Felipe Locke Cavalcanti, 
o novo presidente, é ex-
perimentado, esteve no 

 Conselho Nacional de Justiça por duas 
 magistraturas e tem tarimba e visão 
raramente encontradas.” –  Walter  Paulo 
Sabella,  procurador de Justiça e  membro 
do  Conselho  Superior do  ministério  Público 
e ex-presidente da APmP.

“Felipe Locke Cavalcan-
ti, no pronunciamento 
em sua posse, fez um 
discurso que irá marcar 
a História do Ministério 
Público, porque foram 

 palavras de um estadista.  Minha ex-
pectativa é a melhor possível.” – João 
Benedicto de Azevedo  marques,  procurador de 
Justiça aposentado,  ex-secretário  nacional de 
Justiça e ex- secretário  estadual de  Assuntos 
Penitenciários.

“Eu espero e confio que 
a nova diretoria fará 
crescer a presença da 
Associação nas lutas ins-
titucionais, resgatando a 
atuação que já teve no 

passado na construção do novo Minis-
tério Público, que agora precisa asse-
gurar e ampliar as suas prerrogativas.” 
– Luiz Antonio Fleury Filho, procurador de Jus-
tiça aposentado, ex-governador de São Paulo 
e ex-presidente da APmP.

“A APMP é referência em 
 termos de associativis-
mo. Tenho certeza que 
a gestão de Felipe Locke 
Cavalcanti terá essa mar-
ca de  compromisso com 

o país, num  momento em que o Minis-
tério Público está comprometido não 
só como instituição, mas como atri-
buição.” – Antonio Herman de  Vasconcellos e 
Benjamin, procurador de  Justiça e ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
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TRANSMISSÃO EM 
teMPO reAL

A reunião da diretoria com os 
aposentados, no dia 26 de abril, teve 
transmissão em tempo real pela inter-
net, no site da APMP. O auditório da 
APMP recebeu mais de 60 participan-
tes. Na ocasião, a diretora do Departa-
mento de Aposentados, Cyrdêmia da 
Gama Botto, apresentou as ações de-
senvolvidas para o setor.

VisitA AO PresideNte 
dA ALesP

 
A diretoria da APMP visitou, no 

dia 25 de abril, o deputado estadual Sa-
muel Moreira (PSDB), novo presidente 
da Assembleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp).No dia seguinte, o jornal O Esta-
do de S.Paulo publicou uma entrevista 
com Moreira, em que ele dizia: “As atri-
buições do Ministério Público têm que 
ser fortalecidas.”

POsse de 
DESEMBARGADORES

O presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, prestigiou no dia 15 
de abril a cerimônia de posse dos pro-
curadores de Justiça José Roberto de 
Souza Meirelles e Carlos Alberto de Sal-
les como desembargadores do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP), nas vagas 
destinadas ao Ministério Público pelo 
quinto constitucional.

OPERAÇÃO FRATELLI 
NO iNteriOr

No dia 9 de abril, a Operação 
Fratelli prendeu 13 pessoas e cumpriu 
mandados de busca e apreensão em 
79 Prefeituras paulistas. Participaram 
da operação 70 promotores de Justiça 
– incluindo promotores criminais e de 
todos os núcleos regionais do Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco).

ÚLtiMAs NOtÍCiAseditOriAL

Ser promotor está na alma. Ser 
promotor é, antes de tudo, fazer o bem 
e produzir algo em favor de todos. Esta-
mos dedicados à luta para que a socie-
dade possa ser melhor do que é hoje. 
Por isso, em nossa gestão, a Associação 
Paulista do Ministério Público será a 
alma de todo promotor de Justiça. Que-
remos ser instrumentos de um mundo 
melhor. Queremos mostrar a alma e o 
valor do promotor de Justiça.

No campo interno, a APMP não 
será antagonista, mas protagonista. Jun-
to com a Procuradoria Geral de Justiça, 
a Corregedoria e o Conselho Superior 
do Ministério Público, nossa Associação 
atuará na luta por valores de toda a so-
ciedade. Temos certeza que essa união 
fará a sociedade brasileira melhor e a 
APMP protagonista das lutas essenciais 
do Ministério Público.

Por isso, temos uma necessida-

A APMP será A ALMA dO PrOMOtOr de JustiçA

de cada vez maior 
de comunicação. 
Criamos a Rede Ju-
rídica APMP, desti-
nada a difundir o 
conhecimento, promover a produção e 
o aperfeiçoamento intelectual, científi-
co e cultural dos membros do Ministé-
rio Público.

E, da mesma forma, montamos 
uma estrutura de imprensa para divul-
gar nosso trabalho. O presente boletim 
é resultado desse esforço. Mensalmen-
te, mostraremos aqui as ações da dire-
toria para que a APMP seja, de fato, a 
voz e a alma dos promotores de Justiça, 
em seu trabalho incansável pela garan-
tia da plena cidadania. Boa leitura!

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

dePOiMeNtOs
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O abaixo-assinado que a Asso-
ciação Paulista do Ministério 
Público (APMP) lançou no dia 

6 de março contra a PEC Estadual da 
Impunidade superou todas as expecta-
tivas iniciais. Em menos de dois meses, 
já ultrapassou 19 mil assinaturas, com o 
apoio de cidadãos de todo o país. Ago-
ra, o objetivo é reunir o maior número 
possível de assinaturas para entregar o 
documento na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (Alesp), onde a 
proposta está tramitando.

A Proposta de Emenda à Cons-
tituição de São Paulo (PEC 001/2013) 
quer tirar dos Promotores de Justiça 
o poder de investigar deputados es-
taduais, prefeitos e secretários de 
Estado, conferindo tal atribuição ex-
clusivamente ao Procurador-Geral de 
Justiça. De autoria do deputado esta-
dual Campos Machado (PTB), a PEC 
Estadual da Impunidade foi assinada 
por 33 parlamentares e será aprecia-
da pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Casa.

Na avaliação da diretoria da 
APMP, essa PEC, se aprovada, vai ge-
rar pressão e acúmulo sobre uma só 
pessoa, dificultando as investigações, 
reduzindo a eficiência das apurações 
e facilitando a impunidade. “O Estado 
de São Paulo possui mais de 600 pre-
feitos e dezenas de deputados, secre-

tários estaduais e demais autoridades 
e agentes públicos. É humanamente 
impossível que uma só pessoa seja 
responsável por investigá-los. Por isso, 
lançamos esse abaixo-assinado contra 
a PEC 001/2013”, afirma o presidente 
Felipe Locke Cavalcanti.
rede de APOiO – Várias entidades e 
instituições aderiram à campanha da 
APMP contra a PEC Estadual da Impu-
nidade e estão divulgando o abaixo-
assinado. Entre elas, o Centro Univer-

Abaixo-assinado da APMP contra PeC 
 estadual da impunidade mobiliza o país

Petição online já ultrapassou 19 mil assinaturas e coleta continua até atingir maior número possível

Associação participa também da campanha contra a PEC 37

Além de combater a PEC Esta-
dual da Impunidade, a APMP 
está participando também da 

campanha contra a PEC 37, Proposta 
de Emenda Constitucional que trami-
ta no Congresso e que propõe a ex-
clusividade da investigação criminal 
aos delegados de polícia, retirando 
o poder investigatório do Ministério 
Público. No dia 24 de abril, o presi-
dente Felipe Locke Cavalcanti e o 1º 
secretário Márcio Sérgio Christino, 
acompanhados pelo vice-presidente 
do Movimento do Ministério Público 

Democrático (MPD), Roberto Livianu, 
compareceram às manifestações con-
tra a PEC 37 na capital federal.

Na ocasião, a APMP foi uma das 
entidades que subscreveram a Carta 
de Brasília, contra a proposta, entre-
gue aos parlamentares no Congresso 
Nacional e também ao ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo. Tam-
bém foram entregues 500 mil assina-
turas físicas e 203 mil virtuais colhidas 
em todo o Brasil contra a PEC 37. An-
tes disso, no dia 12 de abril, a APMP 
organizou, junto com outras cinco 

sitário Eurípides de Marília (Univem), 
o Movimento do Ministério Público 
Democrático (MPD), o Pensamento Na-
cional das Bases Empresariais (PNBE), o 
Fórum Nacional Permanente de Carrei-
ras Típicas de Estado (Fonacate) e o Sin-
dicato Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil - Delegacia Sin-
dical de Santos (Sindifisco – DS Santos).

ACESSE O ABAIXO-ASSINADO NO LINK: 
https://www.change.org/impunidadeSP

instituições, o Movimento Paulista 
Contra a PEC 37, que reuniu dezenas 
de autoridades, imprensa, sociedade 
civil e representantes dos poderes Ju-
diciário e Legislativo.

A Carta de São Paulo, lançada 
durante o evento, foi assinado pela 
APMP, Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP), Ministério Públi-
co Federal (MPF), Escola Superior do 
Ministério Público (ESMP), Movimen-
to do Ministério Público Democrático 
(MPD) e Associação Nacional dos Pro-
curadores da República (ANPR).

Presidente da APMP fala sobre a PEC 001/2013 em entrevista coletiva à imprensa da região de Campinas
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Nos primeiros quatro meses de 
trabalho, a nova diretoria da As-
sociação Paulista do Ministério 

Público (APMP), que assumiu a adminis-
tração em janeiro e tomou posse oficial-
mente em março, já dinamizou todos os 
departamentos da instituição, promoven-
do mudanças, melhorias e readequações. 
De acordo com o presidente Felipe Locke 
Cavalcanti, o objetivo é promover uma 
gestão austera de despesas, com um pla-
nejamento adequado, para, com isso, oti-
mizar os recursos disponíveis e oferecer 
serviços ainda mais eficientes a todos os 
associados. A seguir, um balanço das de-
cisões tomadas e as ações que estão em 
curso:
Departamento de Informática – A 
grande inovação foi o lançamento da 
Rede Jurídica APMP, uma ferramenta des-
tinada a difundir o conhecimento, pro-
mover a produção e o aperfeiçoamento 
intelectual, científico e cultural dos mem-
bros do Ministério Público de São Paulo 
(leia mais na página 7). A Rede Jurídica 
APMP já está em funcionamento, em 
hospedagem segura, de acesso exclusivo 
e restrito aos associados. Ela é, também, 
um instrumento para congregar Promoto-
res e Procuradores de Justiça, da ativa e 
aposentados, para compartilhar dados e 
experiências, promovendo a cooperação 
e a solidariedade entre todos, de modo 
a estreitar e fortalecer a união da classe. 
A Rede Jurídica APMP utiliza o sistema 
Moodle, com aplicação de conceitos de 
Ambiente Virtual Colaborativo, ou CVE 
(do inglês Collaborative Virtual Environ-
ment). O associado pode formular seu 
questionamento na área corresponden-
te, contextualizando-a através da aber-
tura de um tópico, para obter a resposta 
de colegas que também oficiam naquela 
área (Criminal, Meio Ambiente, Direitos 
do Consumidor, Patrimônio Público e So-
cial etc), atuantes nas diversas comarcas 
do Estado de São Paulo.
Departamento de Prerrogativas – O 
destaque do departamento foi o lança-
mento da campanha contra a Proposta de 
Emenda à Constituição de São Paulo (PEC 
001/2013) que quer tirar dos promotores 
de Justiça o poder de investigar deputa-
dos estaduais, prefeitos e secretários de 
Estado, conferindo tal atribuição exclusi-
vamente ao procurador-geral de Justiça 

(leia mais na página 3). Em dois meses, a 
petição online da APMP ultrapassou 19 
mil assinaturas, com o apoio de pessoas 
de todo o país. De autoria do deputado 
estadual Campos Machado (PTB), a PEC 
Estadual da Impunidade foi assinada 
por 33 parlamentares e será apreciada 
pela Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Casa. Agora, o objetivo é reunir 
o maior número possível de assinaturas 
para entregar o documento na Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), onde a proposta está trami-
tando. Nesses primeiros meses foram 
feitos, também, dois desagravos aos 
promotores de Justiça Sérgio Clemen-
tino, em São José do Rio Preto, e Luiz 
Alberto Segalla Bevilacqua, em Limeira 
(leia na página 6). Para garantir e me-
lhorar o serviço de defesa e de reinvin-
dicação de direitos dos promotores de 
Justiça, foram designados advogados e 
realizadas reuniões com representantes 
da Associação Paulista de Magistrados 
(Apamagis). Um exemplo da atuação 
neste setor foi ação coletiva ordinária 
proposta contra a Fazenda Pública para 
reconhecimento do efeito retroativo do 
pagamento de gratificação de natureza 
especial recebida pelos Grupos de Atua-
ção Especial. O Departamento também 
estuda a contratação de um escritório 
de advocacia para acompanhar as ações 
da APMP em Brasília.
Departamento Médico – Negociações 
com a operadora Lincx resultaram em 
acordo amplamente favorável para os 
associados. Em vez de o reajuste ser fei-
to com base no índice praticado no mer-
cado para contratos coletivos, de cerca 
de 16%, a diretoria da APMP conseguiu 
que o acordo fosse feito a partir do teto 
máximo definido pela Agência Nacional 
de Saúde (ANS) para planos individuais, 
de 7,95%. A partir daí, o reajuste nego-
ciado pelo Departamento Médico com 
a operadora, exclusivamente para os 
membros da APMP, foi de apenas 6,5%. 
Ainda neste início de gestão, a Portaria 
01/2013 da APMP criou um procedi-
mento de cobrança efetiva para pessoas 
que ainda não efetuaram o pagamento 
das mensalidades de seus planos. Está 
em estudo, também, a adoção de pro-
cedimento para proteção dos associa-
dos que tiverem negada a cobertura de 

determinados serviços por parte das 
operadoras de saúde, através do qual a 
APMP vai se incumbir de suas defesas.
Departamento de Patrimônio – O De-
partamento encontra-se em fase de rees-
truturação, com a revisão total dos con-
tratos e forma de armazenamento dos 
dados relativos aos bens pertencentes 
à APMP. Foram feitas diversas visitas 
de inspeção para a avaliação do estado 
atual da Sedes, bem como elaborado 
um cadastro pós-venda, o qual é enca-
minhado a todos os associados que uti-
lizam os serviços 
de hospedagem, 
a fim de identi-
ficar e facilitar 
a correção dos 
pontos negativos 
em acomodação, 
alimentação e 
conforto. Para a 
Sede Litorânea, 
em São Sebas-
tião, estão previs-
tas reformas em 
curto prazo, bem 
como a aquisição 
de novo mobiliá-
rio interno e ex-
terno. A sede de 

Balanço dos primeiros quatro meses mostra ações para todos os Departamentos
Objetivo da nova diretoria é manter uma gestão austera de despesas, com planejamento adequado, para otimizar recursos e oferecer serviços mais eficientes aos associados

44 APMP em Ação - Maio  2013

O presidente Felipe Locke Cavalcanti: diretoria iniciou trabalho em janeiro e já promoveu mudanças, melhorias e  readequações

Novos diretores da APMP durante solenidade de posse, no Largo S. Francisco



Ribeirão Preto continua em reforma, 
com previsão de breve reinauguração. 
Para a sede Campestre estuda-se a im-
plantação de cardápio “a la carte” no 
restaurante, com a previsão de serviço 
de café da manhã, almoço e jantar para 
todos os dias da semana, bem como a 
implantação de serviço de piscina. O 
Regulamento das Sedes foi revisto para 
adequação à realidade atual da APMP 
e associados, aguardando-se sua apro-
vação pela Diretoria. Os restaurantes 
da Capital experimentaram melhoria 

na qualidade das 
refeições e aten-
dimento, desta-
cando-se a uni-
dade da Barra 
Funda, que rece-
beu nova estação 
para exibição 
da alimentação. 
Estuda-se a revi-
são do contrato 
das vagas de es-
tacionamento de 
propriedade da 
APMP, a fim de 
adequá-lo as re-
ais necessidades 
da entidade.

Departamento de Seguros de 
 Veículos – Atualmente, cerca de 2,1 mil 
veículos de associados que estão asse-
gurados por convênios firmados entre 
a APMP e diversas operadoras. Como a 
instituição possui cerca de 3 mil associa-
dos, isso significa que nem todos se inte-
ressaram por este serviço. Assim, a nova 
diretoria se reuniu inúmeras vezes com 
o setor competente e com corretoras 
de seguros, para que seja apresentado 
um estudo para melhorar as condições 
e as vantagens dos convênios e, dessa 
forma, aumentar o número de veículos 
assegurados.
Departamento de Aposentados – 
Uma primeira reunião tratou de as-
suntos gerais e sugestões sobre o que 
os aposentados pretendem nessa nova 
gestão. Baseado nisso, foi elaborado 
um questionário, que foi enviado por 
correio e email, abordando as expec-
tativas sobre eventos, passeios, ativi-
dades culturais etc. Grande parte dos 
aposentados respondeu, com opiniões 
que foram compiladas e organizadas 
pela nova diretoria, para pautar uma 
nova reunião do departamento. A mais 
recente reunião foi acompanhada em 
tempo real via internet (leia na página 
2). Algumas iniciativas já foram aprova-
das, como a implantação de um curso 
de informática para os aposentados e 
a possibilidade de realizarem trabalhos 
comunitários. Na parte cultural, serão 
recolhidos depoimentos escritos sobre 
o histórico de carreira de cada aposen-
tado, para serem publicados pela Asso-
ciação. E também haverá uma galeria 
de fotos de todos. A APMP segue aten-
dendo diariamente os aposentados, por 
telefone e pessoalmente, para resolu-
ção de dúvidas e encaminhamento aos 
departamentos competentes.
Departamento de Eventos – Está 
sendo feita a revisão dos custos dos 
eventos, com o objetivo de que sejam 
realizados com custo zero para os asso-
ciados que não participem deles. Para 
tanto, foram diminuídos o número de 
cortesias para convidados e diretores, 
bem como de brindes e materiais seme-
lhantes. Os principais eventos previstos 
para este ano, como o XIII Torneio Es-
portivo, no Hotel Estância Barra Bonita 
(realizado em abril), o de aposentados, 

em Águas de São Pedro (que acontecerá 
em setembro), e o de final de ano (cujo 
local e hotel serão definidos em breve), 
já foram organizados com essa nova 
filosofia. O Departamento realizou a 
festa de posse da diretoria e está traba-
lhando na organização da festa junina, 
buscando um custo adequado para a 
Associação e os associados.
departamento de turismo – A APMP 
trabalha em conjunto com 19 operado-
ras de turismo. Devido a problemas com 
compras antecipadas de hospedagens 
e de passagens de avião, a diretoria fez 
reuniões com o setor responsável para 
rever o perfil do serviço prestado. A par-
tir daí, foram marcadas reuniões com 
representantes de cada uma das opera-
doras, para estudar a resolução dos pro-
blemas e a possibilidade de mais vanta-
gens para os associados.
Departamento de Convênios – Os con-
vênios que a APMP possui, para a aqui-
sição de veículos e de outros bens, tam-
bém estão sendo revisados. Alguns serão 
mantidos, outros não, com a intenção de 
manter apenas os que realmente repre-
sentam ganhos para os associados.
Departamento de Tesouraria – O  De-
partamento faz o acompanhamento 
diário do movimento financeiro e eco-
nômico de nossas contas, com a realoca-
ção dos recursos de modo mais seguro 
e rentável. O cuidado com as compras é 
constate, buscando preços e qualidade 
dos produtos que consumimos. Todos os 
nossos pagamentos estão em dia e com 
saldo em superávit.
Departamento de Publicações – Além 
de prestar apoio aos demais departamen-
tos, com a impressão de folders, banners, 
cartazes e outros materiais, o Departa-
mento estrutura seu planejamento de 
publicações, como um livro que deverá 
ser lançado ainda este ano, reunindo os 
temas dos Grupos de Estudo. Está sendo  
lançado o presente boletim informativo e, 
em breve, a revista tornará a ser publica-
da, após reformulação completa. Para a 
divulgação das ações da APMP e de seus 
associados, foram contratados dois jorna-
listas, que integram a recém-criada Asses-
soria de Imprensa da instituição. Eles são 
responsáveis por abastecer o site, além 
de acompanhar e reportar notícias da di-
retoria e fazer o contato com a imprensa.

Balanço dos primeiros quatro meses mostra ações para todos os Departamentos
Objetivo da nova diretoria é manter uma gestão austera de despesas, com planejamento adequado, para otimizar recursos e oferecer serviços mais eficientes aos associados
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O presidente Felipe Locke Cavalcanti: diretoria iniciou trabalho em janeiro e já promoveu mudanças, melhorias e  readequações

Novos diretores da APMP durante solenidade de posse, no Largo S. Francisco
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APMP eM BrAsÍLiA APMP faz desagravos a dois 
promotores de Justiça em 
São José do Rio Preto e Limeira

Cumprindo seu papel de defesa da 
categoria, a Associação Paulista 
do Ministério Público (APMP) fez 

desagravos, nos primeiros meses deste 
ano, a dois promotores de Justiça que 
foram ofendidos em sua honra. Nas 
duas ocasiões, o presidente Felipe Lo-
cke Cavalcanti ressaltou que “o objetivo 
é defender a atuação funcional, a liber-
dade e a independência do Ministério 
Público e das suas prerrogativas, e, mais 
que isso, de toda a sociedade - pois são 
imprescindíveis para que o promotor de 
Justiça possa desempenhar suas fun-
ções com tranquilidade”.

No dia 5 de fevereiro, o presiden-
te Felipe Locke Cavalcanti e o diretor de 
Prerrogativas Saad Mazloum foram a 
São José do Rio Preto para o desagravo 
ao promotor de Justiça de Justiça Sér-
gio Clementino. O ato, organizado pela 
APMP e realizado no auditório de sua 
sede local, foi uma resposta aos injustos 
ataques que o promotor vinha sofrendo 
no exercício de suas funções institucio-
nais na Comarca. “Foi um dia especial. 
Queria agradecer imensamente o apoio 

recebido da APMP”, afirmou Sérgio Cle-
mentino.

Prestigiaram o evento diversos 
membros do Ministério Público, da ativa 
e aposentados, advogados, membro do 
Ministério Público Federal, da Defensoria 
Pública, representantes da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Ce-
tesb), Polícia Militar, Polícia Ambiental, 
Academia Riopretense de Letras, Centro 
Universitário do Norte Paulista (Unorp), 
Beneficência Portuguesa, Observatório 
Social de Rio Preto, vereadora Celi Regi-
na e a imprensa regional.

Já em Limeira, no dia 18 de mar-
ço, o desagravo foi feito ao promotor de 
Justiça Luiz Alberto Segalla Bevilacqua, 
em razão de seguidos ataques pessoais à 
sua honra e dignidade feitos pelo advo-
gado Cassius Abrahan Mendes Haddad. 
O Salão do Júri do Fórum ficou repleto de 
autoridades dos três poderes, população 
e imprensa. Além do presidente Felipe Lo-
cke Cavalcanti, acompanharam o ato o 1º 
vice-presidente da APMP, José Oswaldo 
Molineiro, o diretor de Prerrogativas, Saad 
Mazloum, e o conselheiro fiscal Pedro de 
Camargo Elias.
AtO CONJuNtO - O ato foi feito pela 
APMP em conjunto com a Procuradoria-
Geral de Justiça, representada pelo procu-
rador-geral Márcio Elias Rosa, o Conselho 
Superior do Ministério Público, represen-
tado pelo conselheiro Tiago Cintra Zarif, o 
Órgão Especial do Colégio de Procurado-
res de Justiça, representado pelo procura-
dor Walter Paulo Sabella, e a Associação 
Paulista de Magistrados, representada 
pelo seu presidente, Roque Antonio Mes-
quita de Oliveira.

MANiFestAções CONtrA 
A PEC 37 NO CONGRESSO

Entre os dias 22 e 24 de abril, o 
presidente Felipe Locke Cavalcanti e o 
1º secretário Márcio Sérgio Christino 
estiveram em Brasília para tratar de 
assuntos da categoria. Junto com o 
vice-presidente do Movimento do Mi-
nistério Público Democrático (MPD), 
Roberto Livianu, participaram de ma-
nifestações conta a PEC 37.

DIáLOGO COM 
dePutAdOs FederAis

O presidente e o 1º tesoureiro 
da APMP aproveitaram a viagem para 
conversar, também, com diversos 
deputados federais sobre a PEC 37. 
Entre eles, Arnaldo Jardim, Cândido 
Vaccarezza, Carlos Sampaio, Duarte 
Nogueira, João Bittar Jr., Mara Ga-
brilli, Milton Monti, Paulo Teixeira, 
Vanderlei Siraque e William Dib.

AudiêNCiA sOBre 
CóDIGO PENAL

No dia 14 de março, o pro-
motor de Justiça Rogério Sanches 
Cunha, membro suplente do Conse-
lho Fiscal da APMP, esteve no Senado 
como jurista convidado em audiência 
da comissão especial que examina o 
projeto do novo Código Penal (PLS 
236/2012). O outro jurista presente 
foi Juarez Cirino dos Santos.

APMP NA REuNIÃO 
dA CONAMP

A nova diretoria da APMP, re-
presentada pelo presidente Felipe Lo-
cke Cavalcanti e o 1º secretário Mar-
cio Sérgio Christino, participou pela 1ª 
vez, em 26 de fevereiro, de reunião na 
Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp). Em 4 de 
março, o presidente da APMP acom-
panhou reunião do Conselho Nacio-
nal dos Procuradores-Gerais (CNPG).

Diretoria defendeu Sérgio Clementino e Luiz Alberto Bevilacqua

Luiz Bevilacqua (centro) com Saad Mazloum, José Oswaldo Molineiro, Felipe Locke e Pedro de Camargo Elias

Sérgio Clementino e presidente da APMP em Rio Preto
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APMP - Associação Paulista do Ministério  Público
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Rede Jurídica APMP é serviço online 
para a difusão do conhecimento

 Presidente da APMP afirma que ferramenta é passo para Ministério Público do 3º Milênio

No dia 20 de março, em soleni-
dade no Auditório do Fórum da 
Barra Funda, em São Paulo, foi 

lançada oficialmente a Rede Jurídica 
APMP, serviço online destinado a difun-
dir o conhecimento, promover a pro-
dução e o aperfeiçoamento intelectual, 
científico e cultural dos membros do 
Ministério Público de São Paulo. Em pa-
lestra realizada na ocasião, o presiden-
te da Associação Paulista do Ministério 
Público (APMP), Felipe Locke Cavalcanti, 
e o diretor de Prerrogativas, Saad Ma-
zloum, explicaram detalhes sobre a nova 
ferramenta de trabalho, um meio segu-
ro e interativo que convida promotores 

e procuradores de 
Justiça, da ativa 
e aposentados, a 
compartilhar dados 
e experiências, pro-
movendo a coope-
ração e a solidarie-
dade entre todos, 
de modo a estreitar 
e fortalecer a união 
da classe. “É uma 
ferramenta funda-
mental para o dia-
a-dia de trabalho 
dos promotores 
e procuradores. 

A Rede Jurídica APMP é mais um passo 
para colocar o Ministério Público no 3º 
milênio”, afirmou Felipe Locke Caval-
canti. Por sua vez, Saad Mazloum, que 
foi incumbido de adaptar a Rede Jurí-
dica APMP, demonstrou como se faz o 
acesso e o cadastro. “O email digitado 
para se cadastrar deve ter, necessaria-
mente, a extensão apmp.com.br, dos 
associados da APMP, ou mp.sp.gov.br, 
do Ministério Público de São Paulo. Isso 
garante privacidade e segurança”, dis-
se o promotor de Justiça. Segundo ele, 
a Rede Jurídica APMP utiliza o sistema 
Moodle, software livre (sem custo) de 
amplos recursos e grande eficiência.

APMP NA iMPreNsA

Felipe Locke e Saad Mazloum durante o lançamento da Rede  Jurídica APMP
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DESOCuPAÇÃO DE SALAS 
GERA REPERCuSSÃO

Diante de ofício enviado pelo Tri-
bunal de Justiça de São Paulo à Procu-
radoria-Geral de Justiça em 17 de abril, 
pedindo a desocupação de salas do 
Ministério Público, a APMP emitiu Nota 
Oficial comunicando que “não vai per-
mitir violação às garantias dos promo-
tores”. A atitude foi notícia do Estadão 
no dia 23. Depois, a APMP emitiu Nota 
Pública manifestando apoio à decisão 
da Procuradoria-Geral de Justiça de re-
presentar junto ao Conselho Nacional 
de Justiça discordando da intenção do 
TJSP. O presidente Felipe Locke Caval-
canti foi ouvido pela Folha de S.Paulo, 
que publicou notícia no dia seguinte.

deBAte sOBre MAiOridAde 
PeNAL NA tV BrAsiL

O presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, participou no dia 25 
de abril, de um estúdio em Brasília, do 
programa Brasilianas.org, apresentado 
ao vivo por Luís Nassif na TV Brasil. O 
tema de debate foi “Maioridade penal”.

COMBATE àS PECS 37 E 
001/2013 NA TV GAzETA

Em 17 de abril, o presidente da 
APMP foi entrevistado pela jornalista 
Maria Lydia Flândoli, no Jornal da Gaze-
ta, sobre as campanhas e mobilizações 
contra a PEC 37 e a PEC 001/2013, a cha-
mada PEC Estadual da Impunidade.

eVeNtO teM COBerturA 
dA MÍdiA NACiONAL

O Movimento Paulista Contra a 
PEC 37, realizado pela APMP e mais cin-
co instituições em 12 de abril, teve co-
bertura nacional. O evento foi destaque 
nas principais emissoras de TV, rádio, 
jornais e portais de notícias.

MILTON JuNG ENTREVISTA 
FeLiPe LOCke NA CBN

O presidente da APMP foi en-
trevistado pelo jornalista Milton Jung 
em programa da Rádio CBN no dia 8 de 
março. Eles conversaram sobre a PEC 
Estadual da Impunidade, que tramita 
na Assembleia Legislativa.

Em palestra realizada no auditó-
rio da Sede Social da APMP, em 1º de 
março, os promotores de Justiça Saad 
Mazloum e Silvio Antonio Marques fala-
ram sobre Auxílio-Moradia. Abordaram 
os diversos casos de seu pagamento no 
Brasil, seu conceito, regulamentação e 
os casos em que é aplicado legal ou ile-
galmente. E aludiram, também, à deci-
são do juiz Luís Manoel Fonseca Pires, 
que no início de fevereiro atendeu a 
uma ação civil pública de autoria de Ma-
zloum e Marques e determinou a sus-
pensão do pagamento do Auxílio-Mora-
dia aos deputados estaduais paulistas. 
No dia 5 de março, o Tribunal de Justiça 
rejeitou recurso da Assembleia Legisla-
tiva e manteve a suspensão do benefí-
cio. Na palestra, Saad Mazloum frisou 
que o pagamento de Auxílio-Moradia só 
deve ser feito como ressarcimento do 
servidor público pelos gastos realizados 
por ele com aluguel e moradia, nos ter-
mos previstos em Lei. 

Palestra esclareceu 
dúvidas sobre 

Auxílio-Moradia
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A atual diretoria da Associação 
Paulista do Ministério Públi-
co (APMP), eleita em dezem-

bro do ano passado para o biênio 
2013/2014, tomou posse oficialmen-
te no dia 15 de março, em solenida-
de no Salão Nobre da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo 
(USP), no Largo São Francisco, Centro 
de São Paulo. Em seguida, as autori-
dades e convidados seguiram para o 
Buffet Torres, em Moema, onde ocor-
reu o jantar comemorativo.

O presidente Felipe Locke Ca-
valcanti, em seu discurso de posse, 
lembrou a campanha eleitoral “em 
alto nível” disputada entre a cha-
pa vencedora, “Legítima Ação”, e as 
concorrentes “Responsabilidade e 
Trabalho” e “Renovação, Democracia 
e Participação”. “Gostaria de para-
benizar a todos da chapa ‘Legítima 
Ação’, que, em todo o estado, bus-
cam construir um Ministério Público 
novo e antenado com o social, para 
bem servir a população”, elogiou.

Os funcionários da APMP tam-
bém foram lembrados no discurso. 
“Quero agradecer desde o contínuo 
ao diretor mais importante. A gran-
deza da nossa estrutura está nesse 
material humano”, pontuou Felipe 
Locke Cavalcanti.

Além do presidente, tomaram 
posse José Oswaldo Molineiro (1º 
vice-presidente), José Caleiro Filho 
(2º vice-presidente), Márcio Sérgio 

diretoria da APMP tomou posse com
solenidade no Largo São Francisco

Antonio Herman Benjamin, Márcio Elias Rosa, Eloísa de Souza Arruda, Felipe Locke, Luiz Antonio Fleury Filho, Luiz Antonio de Godoy e Antonio Magalhães Gomes Filho

Christino (1º secretário), Tatiana Cal-
le Heilman (2ª secretária), Marcelo 
Rovere (1º tesoureiro), Francisco An-
tonio Gnipper Cirillo (2º tesoureiro), 
Cyrdemia da Gama Botto (diretora de 
Aposentados), Fabíola Moran Falo-
ppa (diretora de Patrimônio), Paulo 
Penteado Teixeira Júnior (diretor de 
Relações Públicas) e Saad Mazloum 
(diretor de Prerrogativas). 

Foram empossados, também, 
os membros do Conselho Fiscal: An-
tônio Bandeira Neto, Luiz Marcelo 
Negrini de Oliveira Mattos e Enilson 
David Komono (titulares), e José 
Márcio Rossetto Leite, Rogério San-
ches Cunha e Pedro Eduardo de Ca-
margo Elias (suplentes), bem como 
os diretores dos departamentos e 
conselheiros regionais. 

Entre as dezenas de autorida-
des presentes, compuseram a mesa 

principal da solenidade, ao lado do 
presidente Felipe Locke Cavalcanti, 
Antonio Herman de Vasconcellos e 
Benjamin, ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Márcio Fer-
nando Elias Rosa, procurador-geral 
de Justiça de São Paulo, Eloísa de 
Sousa Arruda, secretária de Justiça 
e Defesa da Cidadania do Governo 
do Estado de São Paulo, represen-
tando o governador Geraldo Al-
ckmin, Luiz Antonio Fleury Filho, 
ex-presidente da APMP e ex-gover-
nador do Estado de São Paulo, Luiz 
Antonio de Godoy, desembargador 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP), representando o 
presidente do Tribunal, Ivan Ricar-
do Sartori, e Antonio Magalhães 
Gomes Filho, procurador de Justiça 
aposentado e diretor da Faculdade 
de Direito da USP.

O jantar de posse da nova  diretoria 
da APMP, logo após a  solenidade oficial 
na Faculdade de Direito da USP, reuniu 
mais de 600 pessoas no Buffet Torres, 
em Moema. As autoridades e convida-
dos desfrutaram de serviço gastronômi-
co de alto nível, ao som de um DJ e da 
Banda Matrix. Em clima de fraternidade 
e de comemoração em família, o presi-
dente Felipe Locke Cavalcanti e sua es-
posa Ana Beatriz Moraes Dantas Caval-
canti  fizeram as recepções.
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Autoridades e convidados seguiram para jantar comemorativo em buffet de Moema

Jantar reuniu mais de 600 pessoas

Confraternização no Buffet Torres, em Moema


