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APMP colheu mais de 100 mil
assinaturas contra a PEC 01

Mais de 100 mil assinaturas obtidas pela APMP contra a PEC 01 foram
entregues ao deputado estadual Samuel
Moreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), onde a proposta está tramitando. No dia 20 de agosto, a APMP enviou
ofício à Alesp comunicando que a petição online continuava ativa e já tinha ultrapassado 113 mil assinaturas. Presente na pauta das sessões de 14 e 21 de
agosto da Alesp, a PEC Estadual da Impunidade não foi submetida à votação.
Até o fechamento desta edição, a votação estava passível de ocorrer no prosseguimento de novas sessões. A diretoria da APMP esteve presente nas duas
sessões, com o presidente Felipe Locke
Cavalcanti, o 1º tesoureiro Marcelo Rovere e o promotor de Justiça Edi Barreira, do Departamento de Aposentados.
Junto com eles estava o presidente do
Movimento do Ministério Público Democrático (MPD), Roberto Livianu. Página 3
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Votação foi adiada por duas vezes na Alesp e Associação prossegue com campanha

Na entrega das assinaturas, deputado Carlos Bezerra Jr, Felipe Locke Cavalcanti, Graziela Tanaka, da
change.org, deputado Samuel Moreira, Roberto Livianu, do MPD, e deputada Maria Lúcia Amary

PEC 75 é aprovada
com manutenção da
vitaliciedade no MP

Presidente participa de
reunião da Conamp
em Pernambuco

A PEC 75, que reconhece a simetria entre Magistratura e
Ministério Público, modifica as penas para promotores de Justiça
e mantém a vitaliciedade para suas carreiras foi aprovada no Senado. A APMP contribuiu com a Conamp e demais associações estaduais para a elaboração do texto definitivo da proposta. O texto inicial, que foi modificado a partir deste trabalho, previa o fim
da vitaliciedade para o cargo de promotor de Justiça. Por isso, o
presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, comemorou a aprovação da PEC 53 da forma como foi definida. Agora, a Associação
acompanha o trâmite na Câmara dos Deputados.
Página 4

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou
da VII reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), em Pernambuco. Entre os itens discutidos estava a
análise da estratégia de atuação legislativa da instituição, proposituras de Ação de Inconstitucionalidade que ainda serão
analisadas, imposto de renda sobre férias e o fracionamento
de férias. Também foi debatido o cronograma de comparecimento dos presidentes das associações afiliadas à Conamp
no Congresso Nacional.
Página 5
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Foi com grande satisfação que a
Associação Paulista do Ministério Público recebeu o comunicado sobre a nomeação de Rodrigo Janot para o cargo
de procurador-geral da República. Com
a escolha, a presidente Dilma Rousseff
manteve a tradição que vinha do governo de Luiz Inácio Lula da Silva de nomear
o mais votado pela categoria. Em abril,
Janot recebeu 511 votos em eleição da
Associação Nacional dos Procuradores
da República para o cargo, liderando a
lista tríplice da entidade, à frente de Ela
Wiecko (457 votos) e Deborah Duprat
(445 votos). A nomeação é de livre escolha da Presidência da República, mas
prevaleceu o bom senso e o respeito ao
resultado da eleição.
Isso confere legitimidade ao cargo
e contribui decisivamente para o fortalecimento e a independência do Ministério
Público. Porque consolida a representa-

ção de classe
e favorece a
conquista
de melhores
condições de
trabalho, de
infraestrutura
e de protagonismo na luta em defesa da sociedade.
A APMP enviou ofícios à ANPR, parabenizando a categoria dos procuradores
da República pelo respeito ao resultado de sua eleição; ao novo procuradorgeral Rodrigo Janot, cumprimentando
sua justa nomeação e desejando votos
de pleno sucesso; e à presidente Dilma
Rousseff, pela nobreza de sua decisão.
Ao trabalho!
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista do
Ministério Público

CARTAS
“A PEC Estadual da Impunidade foi apresentada pelo deputado Campos Machado (PTB) cinco dias após o Ministério Público conseguir na Justiça a extinção do
auxílio-moradia dos deputados estaduais. O PNBE defende que se mantenha a
independência e a eficiência do Ministério Público na investigação de problemas
e malfeitos pelas autoridades. Não podemos permitir que parlamentares se utilizem desta PEC para evitar a investigação
nos casos de corrupção, tráfego de influênclia, desvio de verbas públicas, improbidade administrativa e outros. O PNBE
repudia esta e qualquer outra ação que
venha ferir o Estado Democrático de Direito e suas conquistas.”
– Trechos da carta em que a associação Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE)
repudia a PEC 01.
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“É necessário o aprimoramento dos mecanismos de investigação contra os crimes relacionados ao desvio de verbas
públicas (crime do “colarinho branco”),
em cada comarca, independentemente da decisão única do Procurador Geral de Justiça.”
- Miguel Bragioni Lima Coelho, Alessandro Rossi
Bertazi, Luiz Antonio de Moraes, Marcelo Nery
de Oliveira e Rômulo Luis de Lima Ripa, vereadores de Porto Ferreira, em moção de repúdio
aprovada contra a PEC 01.

“A derrubada da PEC 37 foi uma das principais reivindicações das manifestações
que ocorreram em todo o país.”

– Paulo Roberto Ambrósio ‘Pauléra’, vereador
e presidente da Câmara Municipal de São José
do Rio Preto, em moção de aplausos à rejeição
da PEC 37, que foi aprovada pela Casa e enviada à Câmara dos Deputados.

Fotos: Enderson Vieira, Fábio Foja, Rodrigo Alencar, Rodrigo Cravo
Apoio: Luiz Vieira (Departamento de Informática)
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DESEMBARGADOR DO TJ
AGRADECE ALCKMIN
No dia 5 de agosto, durante entrega do Colar do Mérito Judiciário ao
governador Geraldo Alckmin, o desembargador Samuel Alves Júnior, presidente da Seção de Direito Público do
TJSP, agradeceu as verbas concedidas
e suplementações para os recursos orçamentários do Tribunal: “Governador,
com as medidas que tomou, suplementando o orçamento do Judiciário, permitiu que a Presidência o recolocasse
na sua devida trajetória, se movimentasse, saindo de sua mesmice”.

TJ JÁ PAGOU R$ 191
MILHÕES EM ATRASADOS
Em sua edição de 23 de julho,
o jornal Folha de S.Paulo informou
que o “TJSP pagou R$ 191 milhões em
atrasados a juízes”. A quantia expressiva teria sido a principal fatia dos R$
231 milhões pagos pelo Tribunal como
“vantagens eventuais” aos magistrados
somente no primeiro semestre deste
ano. Segundo a reportagem, o pagamento “permitiu, em média, que eles
[juízes] recebessem quase o valor de
um salário líquido a mais por mês”.

MAGISTRADOS RECEBERAM
R$ 451,6 MILHÕES
Segundo reportagem publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo no
dia 22 de julho, o TJSP já pagou R$ 213
milhões em “vantagens eventuais” em
2013 e, somando tudo, os rendimentos
líquidos dos magistrados já alcançaram
R$ 451,6 milhões. A notícia informou
ainda que o recorde de desembolso
aconteceu em maio, quando o total
de créditos foi a R$ 165,9 milhões, dos
quais R$ 144,5 milhões de rendimento
líquido - com descontos do imposto na
fonte e previdência pública.
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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APMP entrega mais de 100 mil
assinaturas contra a PEC 01 na Alesp
O presidente da Casa, deputado Samuel Moreira, recebeu as assinaturas colhidas pela Associação
Foto: Dora Estevam/APMP

PSDB na Assembleia, considerou “um
excelente resultado” as 100 mil assinaturas colhidas pela APMP. “Desde
o início, percebemos que o caminho
para o aperfeiçoamento do Ministério Público não era essa PEC 01. A manifestação popular, com esse número
muito expressivo de assinaturas, demonstra isso”, destacou. A deputada
Maria Lúcia Amary, por sua vez, reforçou o trabalho conjunto para a rejeição da PEC Estadual da Impunidade:
“Com a Assembleia Legislativa e o Ministério Público mais fortes quem ganha é a sociedade”.

Por duas vezes,
votação foi adiada
Edi Cabrera, Marcelo Rovere e Felipe Locke Cavalcanti na primeira sessão de debate da PEC 01 na Alesp

M

ais de 100 mil assinaturas
obtidas pela Associação Paulista do Ministério Público
(APMP) contra a PEC 01 foram entregues ao deputado estadual Samuel
Moreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), onde a proposta está tramitando. Conhecida por PEC Estadual
da Impunidade, a proposta pretende
tirar dos promotores de Justiça o poder de investigar deputados estaduais,
prefeitos e secretários de Estado, conferindo tal atribuição exclusivamente
ao Procurador-Geral de Justiça. No dia
20 de agosto, a APMP enviou ofício à
Alesp comunicando que a petição online continuava ativa e já tinha ultrapassado 113 mil assinaturas.
A entrega do primeiro lote com
100 mil assinaturas, em versões impressa (num total de oito caixas) e digital,
além de um protocolo formal à presidência da Alesp, foi feita pessoalmente pelo presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, no dia 12 agosto. Ele foi
acompanhado pelo 1º vice-presidente
da Associação, José Oswaldo Molineiro, o 1º secretário Márcio Sérgio Chris-
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tino e os representantes do Departamento de Aposentados Cyrdêmia da
Gama Botto, diretora, e Edi Cabrera.
Compareceram também o presidente
do Movimento do Ministério Público
Democrático (MPD), Roberto Livianu,
e a diretora de campanhas da Change,
empresa que organizou a petição online, Graziela Tanaka.
O presidente da Alesp, Samuel
Moreira, estava acompanhando dos
também deputados Carlos Bezerra Jr
(PSDB) e Maria Lúcia Amary (PSDB).
“Este abaixo-assinado é um sinal de
que a população quer participar do processo de construção do estado democrático de direito e quer mecanismos
que a representem dignamente. E, da
parte do Ministério Público, é um gesto no sentido de construir caminhos e
estreitar o relacionamento com o Poder Legislativo, para aprimorar o serviço prestado à sociedade”, afirmou, na
ocasião, Felipe Locke Cavalcanti.
Para Samuel Moreira, é importante que os mecanismos representativos da população, como o Ministério
Público e a Alesp, sejam fortalecidos.
O deputado Carlos Bezerra Jr, líder do

Presente na pauta das sessões
de 14 e 21 de agosto da Alesp, a PEC
Estadual da Impunidade não foi submetida à votação. Da primeira vez, o
tempo se esgotou sem que todos os
parlamentares inscritos tivessem se
pronunciado. Na semana seguinte,
após três horas de debates, a sessão
foi encerrada por falta de quórum. Até
o fechamento desta edição, a votação
estava passível de ocorrer no prosseguimento de novas sessões.
A diretoria da APMP esteve presente nas duas sessões, com o presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro Marcelo Rovere e o promotor de Justiça Edi Barreira, do Departamento de Aposentados. Junto com
eles estava o presidente do Movimento do Ministério Público Democrático
(MPD), Roberto Livianu.
Desde fevereiro, quando a PEC
01 foi protocolada na Alesp pelo deputado estadual Campos Machado
(PTB), a APMP mobiliza intensa campanha contra a proposta. No dia 10 de
agosto, a diretoria esteve num protesto contra a PEC 01 que reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista. Em
maio, em parceria com outras instituições, a APMP fez uma audiência pública na Alesp sobre a proposta.
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Foto: Reprodução

Plenário do Senado:
proposta teve votação
expressiva em dois turnos

PEC 75 foi aprovada no Senado com
manutenção da vitaliciedade no MP
APMP contribuiu para elaboração do texto definitivo da proposta, considerado vitória para a classe

A

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 75/2011, que reconhece a simetria entre Magistratura e Ministério Público, modifica
as penas para promotores de Justiça e
mantém a vitaliciedade para suas carreiras foi aprovada no Senado, com 64
votos favoráveis no 1º turno e 62 no 2º
turno. A Associação Paulista do Ministério Público (APMP) contribuiu com a
Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp) e demais
associações estaduais para a elaboração
do texto definitivo da proposta. Agora,
a Associação acompanha o trâmite na
Câmara dos Deputados, para onde a
PEC 75 foi enviada e tem como relatora
a deputada Sandra do Rosado (PSB-RN).
A PEC 75 tramita em conjunto
com a PEC 53, que faz mudanças semelhantes para membros da Magistratura.
Ambas as propostas são de autoria do
senador Humberto Costa (PT-PE) e de
relatoria do senador Blairo Maggi (PRMT). O texto inicial, que foi modificado

a partir do trabalho da APMP, Conamp e
associações estaduais previa o fim da vitaliciedade para o cargo de promotor de
Justiça. Por isso, o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, comemorou a
aprovação da PEC 53 da forma como foi
definida. “Foi uma vitória da classe porque mantém a vitaliciedade, prevê a demissão apenas por ação judicial, tanto de

N A I N T E R N E T:

Marques discursa; à direita, Mazloum e Locke

www.apmp.com.br

Facebook:

APMP - Associação Paulista do Ministério Público

Twitter:

@apmp_sp
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juízes quanto de promotores de Justiça,
e reconhece o caráter nacional do Ministério Público, bem como a simetria entre
as carreiras (Ministério Público e Magistratura), estabelecendo o regime disciplinar único nos termos da Lei Complementar Federal, cuja iniciativa compete
ao procurador-geral da República”, afirmou o presidente da APMP.

Foto: Ângelo Dantas/CMSP

Promotor de Justiça Silvio Marques
recebe título de cidadão paulistano

A Câmara Municipal de São Paulo entregou em sessão solene, no dia
19 de agosto, o título de Cidadão Paulistano para o promotor de Justiça Silvio Antonio Marques, em razão de seu

trabalho pela repatriação de dinheiro público desviado e de outras ações
por ele promovidas. A sessão foi presidida pelo vereador Gilberto Natalini
(PV-SP), que enfatizou que, “além de
Silvio Marques, homenageamos o Ministério Público e damos um grito pela
ética na política”.
A sessão solene foi prestigiada
pelo presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, pelo diretor de Prerrogativas, Saad Mazloum, e por outros integrantes do Ministério Público.
O promotor de Justiça Silvio Antonio
Marques ingressou no MP em 1991 e,
desde então, é elogiado pelos colegas
da classe pela sua atuação em defesa
dos interesses sociais.
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Presidente da APMP participa de
reunião da Conamp em Pernambuco
Entre os itens discutidos na reunião estava a análise da estratégia de atuação legislativa da instituição
Foto: Divulgação/Conamp
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o dia 16 de agosto, o presidente
a Associação Paulista do Ministério Público (APMP), Felipe Locke Cavalcanti, participou da VII reunião
extraordinária do Conselho Deliberativo
da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), no município de Ipojuca, em Pernambuco. O presidente da APMP embarcou para o Nordeste no dia 14, depois de acompanhar,
na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp), a sessão que discutiu
– mas não votou - a PEC 01, que pretende
tirar dos promotores de Justiça o poder
de investigar deputados estaduais, prefeitos e secretários de Estado, conferindo tal atribuição exclusivamente ao Procurador-Geral de Justiça.
Entre os itens discutidos na reunião da Conamp estava a análise da estratégia de atuação legislativa da instituição, proposituras de Ação de Inconstitucionalidade que ainda serão analisadas, imposto de renda sobre férias e

Felipe Locke propôs que a Conamp ingressasse com Adin contra a Lei nº 1208 e o Conselho acolheu

o fracionamento de férias. Também foi
debatido o cronograma de comparecimento dos presidentes das associações
afiliadas à Conamp no Congresso Nacional. Uma das principais matérias em
tramitação na Câmara dos Deputados

é a PEC 291, que prevê a possibilidade
de aplicação, a membros do Ministério
Público, das penas de demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Execução Criminal: representação da PGJ é encaminhada
A APMP encaminhou à Conamp,
no dia 15 de agosto, a representação que
a Procuradoria-Geral de Justiça de São
Paulo fez à Procuradoria-Geral da República propondo Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) da Lei Complementar
Estadual nº 1.208, que cria os Departa-

mentos de Execução Criminal e Inquéritos
Policiais no Estado de São Paulo. Segundo a representação da PGJ, a lei configura violação da garantia do juiz natural. Na
reunião em Pernambuco, o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, propôs que
a Conamp ingressasse com Adin contra o

referido texto legal. O Conselho Deliberativo acolheu por unanimidade a proposta e o material foi encaminhado ao
advogado da Conamp, o ex-procuradorgeral da República Aristides Junqueira,
para a elaboração e proposição da ação
já autorizada.

COLETIVA APÓS ENTREGA DE
ASSINATURAS NA ALESP

SITE DO ESTADÃO DESTACA
PETIÇÃO ONLINE DA APMP

ENTREVISTA SOBRE A PEC
01 PARA A RECORD NEWS

Após entregar as 100 mil assinaturas contra a PEC 01 à presidência
da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp), onde a proposta tramita, o presidente da APMP concedeu
entrevista coletiva para veículos como a
Rádio Jovem Pan, o jornal Metrô News,
a Agência Brasil e a TV Alesp, entre outros. “O resultado excepcional dessa petição online da APMP é um argumento
bastante sólido contra a PEC 01. Porque
é a expressão da voz das ruas.”, declarou, na ocasião, Felipe Locke Cavalcanti.

No dia 2 de agosto, o site do jornal O Estado de S.Paulo publicou notícia
sobre as milhares de assinaturas obtidas
pela APMP contra a PEC 01. O Estadão registrou ainda a adesão de vários grupos
à campanha: Amigos Associados de Ribeirão Bonito, Educação e Cidadania de
Afrodescendentes e Carentes, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Movimento do Ministério Público Democrático, Movimento de Rua Povo Brasileiro,
Pensamento Nacional das Bases Empresariais e Transparência Brasil.

Depois de combater a PEC 37, que
foi rejeitada em junho na Câmara dos
Deputados, a APMP reforçou sua campanha para derrubar também a PEC 01,
que tramita na Alesp. Em 27 de julho,
no programa “Cartão de Visita”, da Record News, o presidente Felipe Locke Cavalcanti afirmou que, assim como ocorreu com a PEC 37, a participação da sociedade é fundamental para a rejeição
da proposta estadual. “Queremos que
os movimentos sociais façam eco para
que a PEC 01 seja rejeitada”, afirmou.

APMP NA IMPRENSA
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Grupo se divertiu com atividades recreativas, esportivas, artísticas, culturais e educativas

A

Durante a semana, as crianças e adolescentes - de idades
entre 6 e 14 anos - se divertiram com vários tipos de atividades
(recreativas, esportivas, artísticas, culturais e educativas)
proporcionadas pela equipe de monitores treinados da Ativa
Eventos. O acampamento foi coordenado pela doutora Paula
Lamenza, diretora de eventos.

Turma do 89º Concurso de
Ingresso comemorou com feijoada

APMP inaugurou salão de festas
na Sede de Ribeirão Preto

No dia 3 de agosto, a APMP ofereceu uma feijoada para
a turma do 89º Concurso de Ingresso à carreira do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP). A comemoração, realizada na Sede Campestre, em São Roque, teve atividades esportivas e musicais e foi coordenado pela diretora de Eventos
da APMP, Paula Lamenza. Na parte da manhã, os associados
disputaram partidas de futebol contra ex-profissionais, que
compareceram acompanhados pelo presidente do Sindicato
de Atletas Profissionais de São Paulo (Sapesp), o ex-goleiro do
Palmeiras Rinaldo José Martorelli. Após o jogo, houve o almoço, roda de samba e pagode.

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 vicepresidente 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 inauguração teve clima de
festa “julina”, com decoração, comidas típicas e barracas de
jogos para as crianças. Os diretores descerraram uma placa e em seguida fizeram um ato simbólico com o plantio de
mudas de árvores.

Evento, realizado na Sede Campestre, teve futebol, roda de samba e pagode

Vice-presidente José O. Molineiro e presidente Felipe Locke descerraram placa

Fotos: Rodrigo Alencar/APMP

Fotos: Fábio Foja/APMP

Associação Paulista do Ministério Público (APMP) recebeu
43 crianças na XXIX edição do Acampamento de Férias, realizado na semana entre 20 e 27 de julho, na Sede Campestre, em São Roque. Desta vez, o tema escolhido foi “APMP rumo
à Copa do Mundo!” O diretor Marcelo Rovere, 1º Tesoureiro da
APMP, acompanhou a chegada das crianças até o acampamento.

Fotos: Rodrigo Cravo/APMP

Acampamento na Sede Campestre
recebeu 43 crianças e adolescentes
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