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Agora a luta é contra a PEC 001
Foto: Rodrigo Cravo/APMP

A PEC 37 já foi rejeitada; agora, falta derrubar a PEC Estadual da Impunidade

Manifestação popular contra a PEC Estadual da Impunidade na porta da Assembleia Legislativa: pressão ajuda a sensibilizar o voto dos parlamentares

A rejeição da PEC 37 na Câmara dos Deputados
mostrou que é possível derrubar, também, a PEC 001 na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp),
que será votada dia 14 de agosto. Para isso, a APMP
já está se mobilizando: além de conversar diretamen-

te com dezenas de deputados estaduais, de divulgar a
campanha contra a proposta na imprensa e de lançar
um abaixo-assinado virtual, a instituição participa das
manifestações de rua, como a que ocorreu na porta da
Assembleia no dia 1º de julho.
Págs. 02 e 03

Diretoria da APMP faz
desagravo em Fernandópolis

APMP articulou queda
da PEC 37 em Brasília

A diretoria da APMP, representada pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente
José Oswaldo Molineiro e o 1º tesoureiro Marcelo
Rovere, realizou, na Câmara Municipal Fernandópolis, um ato de desagravo ao promotor de Justiça Dênis Henrique Silva. Compareceram ao evento, que
teve cobertura da imprensa local, diversos promotores de Justiça da região.
Pág. 04

Durante todo o primeiro semestre, a APMP trabalhou contra a PEC 37 em várias frentes, realizando
eventos, audiências, entrevistas e artigos para a imprensa e produção de material sobre a proposta. No
dia da votação e rejeição da PEC, o presidente Felipe Locke Cavalcanti participou, em Brasília, da reunião prévia com os deputados federais, com quem
vinha conversando há vários meses.
Pág. 05
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Uma vitória da sociedade

D

esde 2011, quando a PEC 37 foi
proposta no Congresso Nacional,
uma grande sombra pairava sobre a sociedade brasileira. A sombra da
ameaça. Ameaça do aumento da ineficiência dos mecanismos de fiscalização
e investigação, do aumento da corrupção e dos ataques ao patrimônio público, aumento da impunidade. Seria um
retrocesso inimaginável em nosso estado democrático de direito - reconquistado com muita luta após um tenebroso período de exceção.
Por tudo isso, a rejeição da PEC 37
representou uma grande vitória para todos nós. Uma grande vitória não só para
o Ministério Público, mas principalmen-

te para a população brasileira,
que saiu em protesto nas ruas e
despertou a sensibilidade dos
deputados federais. Nessa campanha
vitoriosa, a Associação Paulista do Ministério Público tomou parte desde o
início. E continuará lutando, agora, para
a rejeição da PEC 001, a PEC Estadual
da Impunidade, na Assembleia Legislativa de São Paulo. À luta!
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista do
Ministério Público

CARTAS DOS LEITORES
“Senhor Presidente, honrada em
cumprimenta-lo, valho-me do presente
para reconhecer o relevante trabalho desenvolvido pro Vossa Excelência no enfrentamento de um dos maiores desafios
impostos ao Ministério Público brasileiro,
que foi a tramitação e a posterior rejeição da PEC nº 37/11 que pretendia conferir a exclusividade da investigação criminal aos Delegados de Polícia. Na qualidade de líder classista, Vossa Excelência conseguiu extrair os anseios de todos
os membros do parquet nacional e, conjuntamente com seus pares da Conamp,
desenvolver uma atuação competente.”
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, presidente
em exercício da Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp).

“É notório que a mobilização realizada pela Associação Paulista do Ministério Público, bem como a manifestação
popular, foram fatores preponderantes
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para que a Câmara dos Deputados, com
430 votos contra, rejeitasse a Proposta de
Emenda a Constituição (PEC) 37. A posição contrária desta Associação, demonstrando à população que a aprovação da
PEC 37 seria desastrosa para com a sociedade em um todo, resultou na manifestação popular em massa.”
Voto de aplausos à APMP aprovado pela Câmara
Municipal de Campinas.

“A vitória se deve aos integrantes
do Ministério Público e ao povo brasileiro que saiu às ruas e protestou contra a
aprovação da proposta que ficou conhecida como ‘PEC da Impunidade’. Sabese que a investigação realizada por diversas instituições – Ministério Público,
Polícias, Receita Federal, Banco Central,
entre outras - atende ao interesse público, fortalecendo a democracia e exigindo transparência”
Marcos Ramos da Silva, vereador de Lorena.

Fotos: Enderson Vieira, Fábio Foja, Rodrigo Alencar, Rodrigo Cravo
Apoio: Luiz Vieira (Departamento de Informática)
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APOIO À POLÍCIA FEDERAL
O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, e o promotor de Justiça Francisco Cembranelli participaram no dia 16 de julho do lançamento da Frente Parlamentar de Apoio
à Reestruturação da Polícia Federal,
no Congresso Nacional, em Brasília.
O projeto tem apoio de mais de 70%
dos deputados federais. No mesmo
dia, houve uma marcha de policias
até o Congresso. A Frente reivindica
reestruturação do plano de carreiras
e melhores condições de trabalho.

VISITA DE MARCELO TAS
O apresentador Marcelo Tas,
do programa “C.Q.C (Custe o Que Custar)”, da TV Bandeirantes, foi recebido no dia 5 de julho pela diretoria da
APMP. Na ocasião, foi oferecido a ele
um almoço na Sede Social, como agradecimento pela ajuda do programa
televisivo na campanha contra a PEC
37, que terminou sendo votada e rejeitada na Câmara dos Deputados no
dia 25 de junho. A APMP comandou
intensa campanha contra a PEC 37 no
primeiro semestre.

AGRADECIMENTO NA FOLHA
A edição de 30 de junho da Folha de S.Paulo trouxe uma nota de
agradecimento da APMP: “A Associação Paulista do Ministério Público manifesta seu agradecimento à
sociedade pelo apoio na luta contra
a PEC 37. A proposta pretendia retirar do Ministério Público e de outras
instituições o poder de fazer investigações criminais. Por fim, agradecemos também aos deputados federais
pela sensibilidade de votarem contra
a emenda. E aguardamos a derrubada
da PEC Estadual da Impunidade (PEC
01/13), em São Paulo”.
Diretora de Patrimônio: Fabíola Moran Faloppa
Diretor de Relações Públicas: Paulo Penteado Teixeira Junior
Diretor de Prerrogativas: Saad Mazloum
Conselho Fiscal: Antonio Bandeira Neto, Enilson David Komono
e Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Mattos (titulares); José Márcio
Rossetto Leite, Pedro Eduardo de Camargo Elias e Rogério
Sanches Cunha (suplentes).
Associação Paulista do Ministério Público
Rua Riachuelo, nº 115, 11º andar - Centro
São Paulo (SP) - CEP 01007-904.
Telefone: (11) 3188-6464
www.apmp.com.br
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Depois da rejeição da PEC 37, APMP
luta para derrubar a PEC 001 na Alesp
Foto: Rodrigo Cravo/APMP

Além de conversar com deputados e colher assinaturas, Associação participa de manifestações

Governador e
procurador-geral
condenam PEC
A campanha contra a PEC Estadual da Impunidade já ganhou a adesão
de vários parlamentares na Alesp. Mas
a principal declaração partiu do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB), que, em 22 de maio, em entrevista ao Jornal da Record, afirmou que
é contra a PEC 001/2013. “Precisamos
fortalecer os órgãos de fiscalização. Democracia é a partição de competências.
O poder absoluto é um perigo. Então, é
preciso partilhar competências. E só um
poder pode fiscalizar e controlar o outro”,
afirmou o governador. Dois dias depois, o
procurador-geral de Justiça, Márcio Elias
Rosa, disse ao jornal O Estado de S.Paulo
que também condena a PEC 001. “Essas
propostas vão na contramão da transparência e do controle social”, resumiu.

Diretor da APMP diz
que promotores
sofrem ‘retaliação’
Em entrevista publicada pelo portal IG no dia 28 de junho, o promotor de
Justiça e diretor do Departamento de
Prerrogativas da APMP, Saad Mazloum,
afirmou que a PEC 001 é uma “retaliação”.
“Eu encaro como uma retaliação ao Ministério Público”, resumiu. Isso porque
a PEC, de autoria do deputado estadual Campos Machado (PTB), foi apresentada logo depois que a Justiça extinguiu
o auxílio-moradia que era pago indevidamente aos deputados paulistas, após
ação proposta por Mazloum e pelo também promotor de Justiça Silvio Antonio
Marques. “Querem inviabilizar as investigações para ficarem impunes. Eles sabem que crime por improbidade prescreve em cinco anos após o mandato”,
observou o diretor da APMP.
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Protesto do dia 1º de julho marcou o engajamento popular contra a PEC que será votada em 14 de agosto

A

rejeição da PEC 37 na Câmara
dos Deputados comprovou que
a campanha do Ministério Público somada às manifestações populares
consegue, de fato, obter resultados práticos na luta pela manutenção das garantias do estado democrático de direito. Agora, a Associação Paulista do Ministério Público (APMP), que tanto trabalhou contra a PEC 37 (leia na página
5), volta sua atuação para a articulação
contra a PEC 001/2013, a chamada PEC
Estadual da Impunidade, que tramita na
Assembleia Legislativa do Estado (Alesp)
e que pretende retirar dos promotores
de Justiça a competência de investigar
prefeitos, deputados e secretários estaduais, entre outros agentes públicos,
e concentrar esse poder nas mãos do
procurador-geral de Justiça. Sua votação está marcada para 14 de agosto.
Desde que a proposta surgiu, em
fevereiro, a diretoria da APMP tem conversado com dezenas de parlamentares
para conscientizá-los sobre a necessidade de rejeitá-la. Em março, a Associação lançou uma petição online con-

tra a PEC Estadual da Impunidade que
já ultrapassou 25.000 assinaturas de
todo o país. Em parceria com o deputado Carlos Giannazi, o Movimento do
Ministério Público Democrático (MPD)
e o Pensamento nacional das Bases Empresariais (PNBE), a Associação realizou
uma audiência pública na Alesp sobre
as PECs que ameaçam o Ministério Público. Agora, a diretoria tem participado também das manifestações populares contra a PEC 001.
No dia 1º de julho, uma passeata com mais de 1.000 pessoas dirigiuse do Largo da Batata, na Zona Oeste
de São Paulo, até a porta da Alesp. A
diretoria da APMP compareceu com o
presidente Felipe Locke Cavalcanti, o
1º vice-presidente José Oswaldo Molineiro e o 1º secretário Marcelo Rovere. “A população não aguenta mais tanto descalabro, tanta corrupção. Queremos um Brasil melhor. Tenho certeza de
que, nessa manifestação, estamos dando mais um grande passo. Nós, do Ministério Público, queremos trabalhar”,
afirmou o presidente da APMP.
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INAUGURAÇÃO NA
REGIONAL RIBEIRÃO
A APMP inaugurou no dia 13 de
julho o salão de festas da Sede Regional de Ribeirão Preto. O evento contou
com as presenças do presidente Felipe Locke Cavalcanti, do 1º vice-presidente José Oswaldo Molineiro, do 1º
tesoureiro Marcelo Rovere, do diretor
titular da Regional de Ribeirão Preto,
Cyrilo Luciano Gomes Júnior, e do diretor adjunto daquela Regional, Manoel José Berça. A Sede Regional de
Ribeirão Preto fica na Rua D, nº 72, no
Recreio Internacional. A inauguração
teve clima de festa julina, com balões
e bandeirolas decorando o salão. Comidas típicas e barracas de jogos divertiram as crianças. Na ocasião, foi
descerrada uma placa em homenagem à diretoria do biênio 2013-1014.
Após a cerimônia, houve um ato simbólico com o plantio de algumas mudas de árvores.

APMP realiza desagravo
ao promotor Dênis Henrique
Silva, em Fernandópolis
Presidente Felipe Locke Cavalcanti elogiou sua atuação
Foto: Divulgação

APMP NO INTERIOR

FESTA JUNINA DA
REGIONAL CAMPINAS
O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, e o 1º vice-presidente José Oswaldo Molineiro prestigiaram na noite de 27 de junho, a Festa
Junina da Sede Regional de Campinas.
Cerca de 100 pessoas compareceram
ao evento, entre promotores de Justiça, funcionários das Promotorias da
região e familiares. A recepção foi feita pelo diretor da Regional, Fernando
Viana, e pela conselheira adjunta da
Administração Regional de Campinas
Waleska Bueno Sanches. Também esteve presente o diretor de Jurisprudência Criminal da APMP Goiaci Leandro
de Azevedo Junior. A Festa Junina foi
realizada no Buffet Belmonte, localizado em uma propriedade rural no
distrito de Sousas. O “arraiá” contou
com barracas de comidas típicas e de
brincadeiras para as crianças, além de
músicas tradicionais.

N A I N T E R N E T:
www.apmp.com.br

Facebook:

APMP - Associação Paulista do Ministério Público

Twitter:

@apmp_sp
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Diversos promotores de Justiça da região compareceram à solenidade na Câmara Municipal, em 12 de julho

A

diretoria da Associação Paulista
do Ministério Público (APMP), representada pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente
José Oswaldo Molineiro e o 1º tesoureiro
Marcelo Rovere, realizou, em 12 de julho,
na Câmara Municipal Fernandópolis, um
ato de desagravo ao promotor de Justiça
Dênis Henrique Silva. Compareceram ao
evento, que teve cobertura da imprensa
local, diversos promotores de Justiça da
região, autoridades e representantes da
sociedade civil.
O ato ao promotor de Justiça de
Fernandópolis ocorreu em razão de ofensa à sua honra, quando no exercício de
suas atividades funcionais. Recentemente, o promotor Dênis Henrique Silva foi
condenado em ação civil pública que visava preservar o patrimônio histórico da
cidade. “Nós comparecemos a Fernandópolis para prestar este apoio ao promotor que é atuante e é reconhecido pela
sociedade. Logo, a nossa obrigação é a
de estarmos ao lado de um trabalho bem
feito, em favor da Justiça, desagravando contra eventuais ofensas”, afirmou

o presidente da APMP. Dênis Henrique
Silva, por sua vez, defendeu os direitos
do promotor de Justiça: “Seja qualquer
tipo de autoridade, qualquer tipo de poderio econômico, o Ministério Público
será sempre um órgão independente”.
Após o ato de desagravo, em entrevista para a TV Tem, de São José do
Rio Preto, Felipe Locke Cavalcanti reforçou o apoio da categoria a Dênis Henrique Silva. Ao jornal Diário da Região, o
presidente da APMP acrescentou: “Dênis é um promotor combativo e mostrou
eficiência em ações sobre improbidade
administrativa, infância e juventude e
também ambiental”.
E completou, ao portal Região
Noroeste: “A APMP entende inaceitável
a condenação, a alusão, ou qualquer assertiva dizendo que Dênis Henrique Silva
tenha litigado com má-fé, pois isso não
corresponde com a verdade”. Neste ano,
a diretoria da APMP já havia feito outros
dois desagravos: ao promotor de Justiça
Sérgio Clementino, em São José do Rio
Preto, e ao promotor de Justiça Luiz Alberto Segalla Bevilacqua, em Limeira.
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Mobilização da APMP contra a PEC
37 foi intensa no 1º semestre
Associação organizou atos e audiências e conversou diretamente com vários deputados federais
Foto: Rodrigo Cravo/APMP

Paulo Teixeira (PT), Ricardo Izar Junior
(PSD), Roberto de Lucena (PV), Romário (PSB), Rubens Bueno (PPS), Simplício Araújo (PPS), Valadares Filho (PSB),
Valtenir Pereira (PSB), Vanderlei Siraque (PT), Vicente Cândido (PT) e William
Dib (PSDB).

Diretoria participou
de manifestação com
30 mil pessoas

Durante o protesto na Avenida Paulista, o presidente da APMP cobrou rejeição imediata da PEC 37

A

rejeição da PEC 37 na Câmara
dos Deputados, em 25 de junho, foi o desfecho bem sucedido de uma intensa campanha realizada
pelos membros do Ministério Público
de todo o país. A mobilização contra a
Proposta de Emenda Constitucional que
pretendia retirar o poder de investigação dos promotores de Justiça e limitar esta atribuição apenas às polícias
civis e federal chegou ao ápice quando
foi incorporada às manifestações populares nas ruas de todo o país. Atuante, a Associação Paulista do Ministério Público (APMP) trabalhou contra
a PEC 37 em várias frentes, realizando
eventos, audiências, entrevistas e artigos para a imprensa e produção de
extenso material explicando os malefícios da proposta.
Uma reunião prévia com os parlamentares líderes de seus partidos na
Câmara dos Deputados, na tarde de 25
de junho, determinou a votação e rejeição no mesmo dia da PEC 37. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou dessa reunião e da articulação com os deputados federais.
Entre eles, André Moura, líder da ban-
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cada do PSC, Arlindo Chinaglia, líder do
PT, Ivan Valente, líder do PSol, e Ronaldo Caiado, líder do DEM. “Desde o início do ano, a APMP buscou a articulação com os parlamentares para tratar
sobre a PEC 37. Chegamos, inclusive, a
preparar um material explicativo que
foi distribuído para dezenas de deputados. Essa mobilização do Ministério
Público e as manifestações populares
nas ruas foram determinantes para que
a proposta fosse derrotada”, afirmou
Felipe Locke Cavalcanti.
Entre os deputados federais visitados em Brasília ou recebidos pela
diretoria em São Paulo, para conversar sobre a PEC 37, estavam Alessandro Molon (PT), Aline Corrêa (PP), Antonio Roberto (PV), Arnaldo Jardim
(PPS), Cândido Vaccarezza (PT), Carlos
Sampaio (PSDB), Cida Borghetti (PP),
Davi Alves Silva Júnior (PR), Duarte Nogueira (PSDB), Eurico Júnior (PV), João
Bittar Júnior (DEM), José Carlos Araújo (PSD), José Genoino (PT), Keiko Ota
(PSB), Luís Carlos Heinze (PP), Mara Gabrilli (PSDB), Marco Feliciano (PSC), Milton Monti (PR), Onyx Lorenzoti (DEM),
Otavio Leite (PSDB), Otoniel Lima (PRB),

Mais de 30 mil pessoas, segundo
cálculos da Polícia Militar, se reuniram
no dia 22 de junho em frente ao Masp,
na Avenida Paulista, para protestar contra a PEC 37. A diretoria da APMP compareceu à manifestação, que seguiu de
lá até o prédio do Ministério Público, no
Centro, e terminou em frente à Prefeitura. Durante o protesto, o presidente
Felipe Locke Cavalcanti foi entrevistado
pelo Jornal Nacional e cobrou a votação
e rejeição imediatas da proposta – o que
de fato ocorreu três dias depois. No primeiro semestre, a APMP organizou, junto com outras entidades, atos contra a
PEC 37 na Escola Superior do Ministério
Público (ESMP) e no prédio do Ministério Público, além de três audiências públicas nas Câmaras Municipais de Campinas e Santos e na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp).
No dia 24 de abril, o presidente
da APMP e o 1º secretário Márcio Sérgio Christino participaram das manifestações contra a PEC na capital federal,
como o 1º Simpósio Brasileiro Contra a
Impunidade, a marcha de promotores
de Justiça até o Congresso Nacional e a
entrega de 703 mil assinaturas da Carta
de Brasília, subscrita por várias entidades (incluindo a APMP), contra a proposta tanto para deputados federais e senadores quanto para o ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo. Felipe Locke Cavalcanti participou da reunião em que
o ministro determinou a criação de um
grupo de trabalho para analisar e propor
um texto alternativo à PEC 37.
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Festa Junina da APMP reuniu mais
de 400 pessoas em São Roque
Além dos brinquedos para as crianças e das comidas típicas, o ‘arraiá’
teve animação do DJ Nik Nelson, com músicas juninas e sertanejas

A

Festa Junina da Associação Paulista do Ministério
Público (APMP) reuniu mais de 400 pessoas na Sede
Campestre, em São Roque, no dia 15 de junho. Nesse
ano, a grande novidade foi a produção do evento, seguindo
o objetivo da diretoria de promover uma gestão austera de
despesas, com planejamento adequado, para otimizar os recursos disponíveis e oferecer serviços ainda mais eficientes a todos os associados. Dessa forma, todos os alimentos
e bebidas da festa foram produzidos exclusivamente pelos
colaboradores da APMP, que com muita dedicação desempenharam um trabalho de excelência.
O “arraiá” começou às 10 horas, com barracas de
comidas típicas e diversas atividades para as crianças. A
festa foi animada pelo DJ Nik Nelson, com repertório de
músicas juninas e sertanejas. As barracas serviram pipoca, churros, bolo de milho, doces típicos, cachorro quente, maçã do amor, além de vinho quente, quentão, sangria
e chocolate, entre outras iguarias, todas preparadas pela
nossa equipe culinária.
As crianças se divertiram com os inúmeros brinquedos
instalados no local: pula-pula, touro mecânico, cama elástica,
piscina de bolinhas. As barracas de pescaria, argolas, boca
do palhaço, tomba-lata e chute a gol também fizeram a alegria da criançada. A Festa Junina foi prestigiada pelo presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o vice-presidente
José Oswaldo Molineiro e o 1º tesoureiro Marcelo Rovere.

APMP homenageia promotores de Justiça substitutos com jantar
Fotos: Rodrigo Cravo/APMP

N

Jantar para os promotores e seus familiares foi oferecido no Buffet França, em Higienópolis
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a noite de 5 de julho, a APMP ofereceu um jantar como homenagem aos
78 promotores de Justiça substitutos
aprovados no 89º Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo. Acompanhados de seus familiares e dos promotores e procuradores de Justiça que fizeram
parte da banca examinadora, eles compareceram
ao Buffet França, no bairro de Higienópolis, em
São Paulo. A recepção foi feita pelo presidente
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente José Oswaldo Molineiro, o 1º secretário
Márcio Sérgio Christino e o 1º tesoureiro Marcelo
Rovere. A organização ficou a cargo da diretora
de Eventos da APMP, Paula Castanheira Lamenza.
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