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Realizado entre os dias 18 e 22 de setembro, no 
Grande Hotel de Águas de São Pedro, o 9º Encontro 
de Aposentados da APMP reuniu mais de 200 par-
ticipantes. Uma das atividades mais concorridas foi 
a Reunião do Conselho de Aposentados, no Centro 
de Convenções, convocada pela diretoria para tratar 
sobre assuntos de relevância do Departamento de 
Aposentados, como precatórios e planos de saúde. 

9º Encontro de Aposentados 
reuniu mais de 200 participantes

Os participantes tiveram ao seu dispor várias ativida-
des físicas, como ginástica, alongamento, caminha-
da e hidroginástica; e atividades de lazer e culturais, 
como apresentações de piano, voz e violão e chori-
nho, workshop gastronômico com as funcionárias da 
APMP, passeios na cidade, Torneio de Buraco, jantar 
e shows com Raul Nazario, cover de Roberto Car-
los, e da Banda Tom Livre Brasil.                     Página 3

Depois de passar por uma reforma completa, patrocina-
da pela APMP, foi reinaugurado no dia 26 de agosto o refeitó-
rio no Complexo Judiciário Mário Guimarães, o Fórum da Barra 
Funda, na capital paulista. Na reforma, o refeitório ganhou novo 
piso e foi totalmente reformulado com a compra de novos equi-
pamentos para a cozinha e de uma moderna máquina de café, 
além de ter o mobiliário adaptado. Dessa forma, o espaço atende 
agora todas as exigências de higiene e conforto. Após a cerimô-
nia de reinauguração, com descerramento de uma placa, houve 
confraternização com todos os profissionais do Fórum. Página 6

A APMP formalizou seu ingresso na International As-
sociation of Prosecutors (IAP) – a Associação Internacional 
de Promotores – durante a 18ª Conferência Anual da institui-
ção, entre os dias 9 e 12 de setembro, em Moscou, na Rússia. 
O presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro Marce-
lo Rovere e outros 16 associados compareceram ao evento. 
O ingresso na IAP propicia acordo para um programa de in-
tercâmbio internacional entre promotores, visando a troca de 
experiências na execução de suas atividades, de conhecimen-
to legislativo e de aperfeiçoamento na investigação. Página 5

APMP formaliza ingresso 
na IAP, propiciando

acordo para intercâmbio

Refeitório do Fórum da 
Barra Funda passa por 

reforma completa

Fo
to

: F
áb

io
 F

oj
a/

AP
M

P



Boletim Informativo da Associação Paulista do Ministério Público
Ano I, Nº 5, Setembro de 2013

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

Produção: Departamento de Publicações / Assessoria de Imprensa
Jornalista Responsável: Marcos Palhares (MTb: CE 01144 JP)
Diretores do Departamento de Publicações: Eronides Aparecido 
 Rodrigues dos Santos, Valéria Maiolini
Encarregado do Departamento: Rodrigo Vicente de Oliveira
Assessoria de Imprensa: Marcos Palhares, Dora Estevam
Reportagem, textos e edição: Marcos Palhares
Diagramação: Marcelo Soares

Fotos: Enderson Vieira, Fábio Foja, Rodrigo Alencar, Rodrigo Cravo
Apoio: Luiz Vieira (Departamento de Informática)

APMP – GESTÃO 2013/ 2014
Presidente: Felipe Locke Cavalcanti
1º Vice-presidente: José Oswaldo Molineiro
2º Vice-presidente: José Caleiro Filho
1º Secretário: Márcio Sérgio Christino
2º Secretária: Tatiana Callé Heilman
1º Tesoureiro: Marcelo Rovere
2º Tesoureiro: Francisco Antonio Gnipper Cirillo
Diretora de Aposentados: Cyrdêmia da Gama Botto

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).

ÚLTIMAS NOTÍCIASEDITORIAL

CARTAS

2 APMP em Ação - Setembro 2013

APMP EM AÇÃO

PGJ NÃO RESPONDE 
 SOBRE ASSESSORES
A APMP aguarda resposta da 

Procuradoria-Geral de Justiça sobre 
requerimento protocolado no dia 18 
de julho a respeito do número total 
dos seus assessores ou junto a qual-
quer órgão da administração superior, 
bem como as verbas pagas decorren-
tes da designação como assessor, co-
ordenador ou subprocurador.

DIÁRIAS: ‘QUESTÃO 
ESTÁ JUDICIALIZADA’

A PGJ respondeu ao pedido da 
APMP de fixação do valor integral das 
diárias dizendo que “a questão já está 
judicializada”. No passado, porém, a 
PGJ quitou débitos que eram objeto 
de discussão judicial (correção mo-
netária sobre pagamentos efetuados 
com atraso pela Secretaria da Fazen-
da entre 1984 e 1994).

OUTRA AÇÃO CONTRA 
A DESEQUIPARAÇÃO
A APMP protocolou outro do-

cumento na PGJ pedindo equiparação 
ao limite de reembolso do TJSP, revalo-
rização da ajuda de custo e reembolso 
do valor de manutenção e aquisição de 
hardwares. Esta é mais uma das ações 
da APMP visando acabar com a dese-
quiparação entre Ministério Público e 
Magistratura.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: 
VITÓRIA NO CNMP
O Conselho Nacional do Minis-

tério Público (CMNP) deferiu medida 
liminar à APMP contra decisão da PGJ, 
que havia indeferido o pagamento 
de auxílio-alimentação aos membros 
afastados para o exercício da ativida-
de associativa. O pedido havia sido 
feito, inicialmente, pela gestão ante-
rior da APMP. 

“Quero fazer um elogio ao curso 
de inglês oferecido pela APMP. A profes-
sora é de alto nível e a estrutura, com to-
das as aulas anteriores gravadas, dispo-
níveis na videoteca, propicia que os as-
sociados possam entrar no curso mes-
mo com ele já em andamento. Um cur-
so desse nível deve ter um custo muito 
elevado no mercado. Por isso, é um dos 
melhores serviços prestados pela Asso-
ciação e gostaria que mais colegas o di-
vulgassem e usufruíssem.”
– Pedro Eugênio Frederico, procurador de Justiça.

Duas publicações destacaram a 
mobilização do Ministério Público, in-
cluindo a APMP, para que a PEC 37 fos-
se votada e rejeitada no final de junho 
pela Câmara dos Deputados - A edição 
nº 83 da revista ANPT, informativo da 
Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho, que estampou duas fotos 

do presidente da APMP, Felipe Locke Ca-
valcanti, articulando a rejeição da PEC 37 
com os deputados federais Arlindo Chi-
naglia, líder do PT na Câmara dos Depu-
tados, e Ronaldo Caiado, líder do DEM; 
e a edição nº 54 da revista Plural, publi-
cação da Escola Superior do Ministério 
Público (ESMP), que trouxe uma foto do 
presidente da APMP com o diretor do 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional/ ESMP, Mário Luiz Sarrubbo, 
durante ato conjunto contra a proposta, 
no mês de abril. A PEC 37 pretendia reti-
rar o poder de investigação dos promo-
tores de Justiça e limitar esta atribuição 
apenas às polícias civis e federal. A APMP 
trabalhou contra a proposta em várias 
frentes, realizando eventos, audiências, 
entrevistas e artigos para a imprensa e 
produção de extenso material, além de 
conversas pessoais diretamente no ga-
binete dos parlamentares, em Brasília.

AMPLIANDO OS HORIZONTES DA ASSOCIAÇÃO

A presença de dois diretores e de 
outros 16 associados da APMP na 18ª Con-
ferência Anual da International Association 
of Prosecutors (IAP), em Moscou, no início 
do mês de setembro, teve um significado 
muito importante para nossa categoria. Pri-
meiro porque, como destacamos na pági-
na 5 desta edição, a APMP formalizou seu 
ingresso à IAP, entidade que congrega ór-
gãos de direção do Ministério Público e as-
sociações de classe que representam mais 
de 200 mil procuradores e promotores das 
Américas, da Europa, da Ásia, da África e 
da Oceania.

E segundo porque o ingresso na IAP 
propicia acordo para disponibilizar a todos 
os seus associados um programa de inter-
câmbio internacional entre promotores, vi-
sando a troca de experiências na execução 
da atividade fim, de conhecimento legisla-
tivo e aperfeiçoamento na investigação. Ou 

seja, a Associação amplia 
seus horizontes e confir-
ma seu papel de vanguar-
da entre as entidades que representam o 
Ministério Público em cada estado brasi-
leiro. A parceria com a IAP abre um leque 
inédito de possibilidades.

É importante frisar que os dois di-
retores da APMP que compareceram ao 
Congresso custearam suas próprias pas-
sagens. Isto possibilitou o pagamento das 
inscrições dos associados que se dispuse-
ram a ir ao evento internacional. Essa foi 
mais uma atitude da diretoria no sentido 
de promover uma gestão austera de des-
pesas e otimização dos recursos disponí-
veis, em favor da coletividade.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista do 

Ministério Público
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Águas de São Pedro recebeu o 
9º  Encontro de Aposentados da APMP

Mais de 200 participantes acompanharam reunião sobre assuntos de relevância do Departamento

O 9º Encontro de Aposentados da 
APMP reuniu mais de 200 par-
ticipantes no Grande Hotel, no 

município de Águas de São Pedro, entre 
os dias 18 e 22 de setembro. Uma das 
atividades mais concorridas foi a Reu-
nião do Conselho de Aposentados, no 
Centro de Convenções, convocada pela 
diretoria para tratar sobre assuntos de 
relevância do Departamento de Apo-
sentados, como precatórios e planos de 

saúde. Estavam presentes a diretora do 
Departamento, Cyrdêmia da Gama Boto, 
o 1º secretário da APMP, Márcio Sérgio 
Christino, e outros membros da direto-
ria, como José Benedito Tarifa, Paulo 
Norberto Arruda de Paula, José Antonio 
Remédio, Irineu Teixeira de Alcântara, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, Antônio 
Sérgio Caldas Camargo Aranha e Paula 
Castanheira. O presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, também compa-

receu ao evento. No sábado, dia 21, o 
presidente Felipe Locke Cavalcanti fez 
outra reunião para relatar as ativida-
des desenvolvidas pela APMP, receben-
do os parabéns de todos os presentes. 
Além de debater os principais assuntos 
de interesse dos aposentados, os par-
ticipantes tiveram ao seu dispor várias 
atividades físicas, como ginástica, alon-
gamento, caminhada e hidroginástica; 
e atividades de lazer e culturais, como 
apresentações de piano, voz e violão e 
chorinho, workshop gastronômico com 
as funcionárias da APMP, passeios na ci-
dade, Torneio de Buraco, jantar e sho-
ws com Raul Nazario, cover de Rober-
to Carlos, e da Banda Tom Livre Brasil. 
Houve, ainda, sorteio de brindes. A or-
ganização do evento seguiu a propos-
ta de gestão austera de despesas, com 
planejamento adequado para, com isso, 
otimizar os recursos disponíveis e ofe-
recer serviços ainda mais eficientes a 
todos os associados.

Diretoria  colheu 
 informações  sobre 

precatórios
Antes do Encontro de Apo-

sentados, a diretoria da APMP teve 
uma reunião com o desembargador 
coordenador da Diretoria de Execu-
ções de Precatórios e Cálculos do Tri-
bunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP), Pires de Araújo, para 
colher informações a respeito do 
pagamento de precatórios. 

Compareceram o vice-presi-
dente da APMP, José Oswaldo Moli-
neiro, a diretora do Departamento 
de Aposentados, Cyrdêmia da Gama 
Botto, e a funcionária Neuza Bor-
ges. Com isso, foi aberto um canal 
de diálogo a respeito da questão.
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Reunião do Conselho de Aposentados tratou sobre assuntos de relevância, como precatórios e planos de saúde

Durante o evento, o presidente Felipe Locke Cavalcanti relatou as atividades desenvolvidas pela Associação
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APMP SAÚDE

NA INTERNET:
www.apmp.com.br

Facebook:
APMP - Associação Paulista do Ministério  Público

Twitter:
@apmp_sp
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Estudante que deu apoio à APMP 
contra a PEC 01 perde visão

Vitor Araújo, que esteve em duas  manifestações pacíficas contra 
a PEC Estadual da Impunidade, foi ferido no dia 7 de setembro

O estudante Vitor Araújo, de 19 
anos, integrante do Movimento 
Povo Brasileiro, perdeu a visão do 

olho direito e passou por uma cirurgia de 
reconstrução facial no Hospital das Clíni-
cas, onde esteve internado após ser feri-
do. Ele relatou ao jornal Folha de S.Paulo 
que estava diante da Câmara de Vereado-
res da capital no sábado, 7 de setembro, 
durante protesto no Dia da Independên-
cia, quando foi atingido no rosto por uma 
bomba de efeito moral da Polícia Militar. 
Em companhia de outros dois colegas do 
Movimento Povo Brasileiro, Vitor Araújo 
participou, em julho e agosto, junto com 
a diretoria da APMP, de duas manifesta-
ções pacíficas contra a PEC 01, Proposta 
de Emenda à Constituição que quer tirar 
dos promotores de Justiça o poder de in-
vestigar deputados estaduais, prefeitos e 
secretários de Estado, conferindo tal atri-

buição exclusivamente ao Procurador-Ge-
ral de Justiça.

A primeira mobilização contra a PEC 
01 ocorreu na porta da Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo (Alesp), na noi-
te de 1º de julho, com mais de 1.000 par-
ticipantes.

Naquele dia, o Movimento Povo Bra-
sileiro entregou uma carta aos deputados 
estaduais posicionando-se contra a PEC Es-
tadual da Impunidade Depois, no dia 18 de 
julho, o estudante e outros dois integran-
tes do Movimento Povo Brasileiro, Renan 
Silva e Marcelo Faria, visitaram a direto-
ria da APMP. Mais tarde, em 10 de agosto, 
eles também compareceram à outra gran-
de mobilização contra a PEC 01, que reuniu 
milhares de pessoas em frente ao Museu de 
Arte de São Paulo (Masp). A diretoria da As-
sociação se solidarizou com o estudante e 
sua família e lamentou a violência ocorrida.

Vitor, à esquerda, fala no megafone durante protesto contra a PEC 01 em frente à Assembleia Legislativa
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PALESTRA PARA  EXPLICAR 
ADESÃO AO PLANO
A APMP terá uma série de no-

vidades na área da saúde. Na quin-
ta-feira, 24 de outubro, das 10h ao 
meio-dia, no auditório da Sede So-
cial, haverá uma palestra com o con-
sultor José Luiz Toro da Silva. Ele vai 
esclarecer todas as dúvidas sobre os 
direitos e obrigações do contrato de 
adesão do plano de saúde. Os interes-
sados devem entrar em contato com 
o Departamento Médico da Associa-
ção, na Sede Executiva, e confirmar 
presença. Serão distribuídos certifi-
cados de participação.

REEMBOLSO DE SERVIÇO 
TERÁ PRAZO AMPLIADO

Uma das principais mudanças 
no setor da saúde será a ampliação do 
prazo para reembolso de serviços mé-
dicos. Atualmente, o cliente da Lincx 
tem 120 dias para solicitar reembol-
so, seja de consultas, exames labora-
toriais e radiológicos, terapias, despe-
sas e honorários médicos, entre ou-
tras despesas. Com a mudança, esse 
prazo se estenderá para 365 dias. Os 
serviços no site da Lincx também fi-
carão mais práticos. Por isso, é impor-
tante que todos os associados façam 
seus cadastros no site da empresa.

‘DIA ESPECIAL’ COM  EQUIPE 
DE ENFERMAGEM
Como início do ciclo de novida-

des na área, haverá um “Dia Especial 
da Saúde”, no fim do mês de outubro. 
Na data, os associados terão ao seu 
dispor uma equipe de enfermagem 
para aferir a pressão arterial, fazer 
teste de glicemia e também massa-
gem quick. Na Sede Executiva, a ati-
vidade acontecerá no dia 22 de ou-
tubro. Já no Fórum da Barra Funda, 
o “Dia Especial da Saúde” terá suas 
atividades no dia 23 de outubro. Nos 
dois dias, as atividades acontecerão 
no período das 10h às 18h.

Vitor Araújo, de 19 anos, 
passou por cirurgia no 
Hospital das Clínicas



APMP formaliza ingresso na IAP e  propicia 
 programa de intercâmbio internacional

Presidente Felipe Locke Cavalcanti e 1º tesoureiro Marcelo Rovere representaram a Associação

A APMP formalizou seu ingresso 
na International Association of 
Prosecutors (IAP) – a Associação 

Internacional de Promotores – durante 
a 18ª Conferência Anual da instituição, 
entre os dias 9 e 12 de setembro, em 
Moscou, na Rússia. O presidente Felipe 
Locke Cavalcanti e o 1º tesoureiro Mar-
celo Rovere compareceram ao evento, 
junto com outros 16 associados. O in-
gresso na IAP propicia acordo para um 
programa de intercâmbio internacional 
entre promotores, visando a troca de 
experiências na execução da ativida-
de fim, de conhecimento legislativo e 
de aperfeiçoamento na investigação.

A International Association of 
Prosecutors congrega órgãos de dire-
ção do Ministério Público e associa-
ções de classe que representam mais 
de 200.000 procuradores e promoto-
res das Américas, da Europa, da Ásia, 
da África e da Oceania e atua como ór-
gão consultivo do Conselho Econômi-
co e Social da Organização das Nações 
Unidas (ONU) em questões de interes-
se da Instituição e de seus membros.  

Além de promover tais ativida-
des de integração e cooperação, a IAP 
tem empreendido esforços para pre-
servar a independência das instituições 
ministeriais e os direitos e garantias de 
seus membros.

A 18ª Conferência Anual da IAP 
teve como tema central “O Ministério 
Público e o Estado de Direito”, com 

O Subprocurador-Geral da Re-
pública Carlos Eduardo Vasconcelos, re-
presentante do Ministério Público Fe-
deral (MPF) na 18ª Conferência Anual 
da International Association of Prosecu-
tors (IAP) – a Associação Internacional 
de Promotores, recebeu, na abertura 
oficial do evento, em 9 de setembro, o 
“Special Achievement Award” (Prêmio 
por Realização Especial). A premiação 
foi um reconhecimento pelo esforço 
e pela excelência dos trabalhos reali-

uma série de painéis sobre o relacio-
namento do Ministério Público com a 
sociedade civil e com os Poderes do 
Estado e sobre o papel do procurador/
promotor de Justiça na defesa e pro-
moção dos Direitos Humanos. A APMP 
custeou as inscrições de seus 18 par-
ticipantes - incluindo o presidente e o 
1º tesoureiro, que compensaram com 
licença-prêmio todos os dias que esti-
veram ausentes da Associação.

Durante evento na Rússia, o 1º tesoureiro Marcelo Rovere, a diretora de Comunicação da IAP Janne Holst 
Hübner, o presidente Felipe Locke Cavalcanti e a procuradora de Justiça da África do Sul Elivera du Ploo

MPF do Brasil recebeu prêmio pelo  trabalho no ‘Mensalão’
zados pelos membros do Ministério Pú-
blico Federal durante a investigação, o 
processo e o julgamento da ação penal 
470 no Supremo Tribunal Federal, co-
nhecido como o caso do “Mensalão”.

A abertura ocorreu no World Tra-
de Center de Moscou. Durante a pre-
miação ao MPF do Brasil, o Subprocu-
rador-Geral da República Carlos Eduar-
do Vasconcelos dirigiu-se ao presidente 
da IAP, James Hamilton, e ao secretário-
geral da entidade, Derk Kuipers, mencio-
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O procurador-geral da Federação Russa, Yury 
Chayka, com o presidente da APMP

nando a PEC 37, Proposta de Emenda 
Constitucional que pretendia retirar 
o poder de investigação dos promo-
tores de Justiça e limitar esta atri-
buição apenas às polícias civis e fe-
deral e que foi votada e rejeitada na 
Câmara dos Deputados no dia 25 de 
junho, após intensa mobilização dos 
membros do MP de todo o Brasil (in-
cluindo a APMP) e manifestações po-
pulares que sensibilizaram os deputa-
dos federais.
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Diretores da recém-criada APSMP durante reunião na Sede Executiva Comitiva chinesa foi recebida por Cyrdêmia da Gama Botto e Márcio Christino

Refeitório do Fórum da Barra Funda 
é reformado pela Associação

Espaço ganhou novo piso, equipamentos de cozinha, máquina de café e mobiliário adaptado

Depois de passar por uma reforma completa,  patrocinada 
pela APMP, foi reinaugurado em 26 de agosto o re-
feitório no Complexo Judiciário Mário  Guimarães, o 

Fórum da Barra Funda. Compareceram à reinauguração o 
presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretá-
rio Márcio Sérgio Christino, o 1º tesoureiro Marcelo Rove-
re, o diretor de Relações Públicas Paulo Penteado, de Juris-
prudência Criminal, Fabio Rodrigues Goulart, de Patrimônio, 

João Carlos Calsavara, de Cultura, André Pascoal da Silva,  e 
as diretoras dos departamentos de Eventos, Paula Lamen-
za, e de Publicações, Valéria Maiolini. Na reforma, o refei-
tório ganhou novo piso e foi reformulado com a compra 
de novos equipamentos para a cozinha e de uma moder-
na máquina de café, além de ter o mobiliário adaptado. 
Dessa forma, o espaço atende agora todas as exigências 
de higiene e conforto.

No dia 20 de agosto, os diretores da recém-criada Asso-
ciação Paulista dos Servidores do Ministério Público (APSMP) 
fizeram uma visita de cortesia à APMP. O presidente da nova 
entidade de classe, Adilson Fernandes Varela, o vice-presiden-
te João Dorian Gonçalves, e o 2º tesoureiro Cleber Faria foram 
recebidos na Sede Executiva pelo presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro Marcelo Rovere e o diretor 
do Departamento Médico, Luiz Roberto Cicogna Faggioni. A 
diretoria da APSMP comunicou os objetivos da nova entida-
de e busca por novos associados. A recém-criada entidade de 
classe pretende oferecer aos servidores melhorias nas áreas 
de saúde, recreação e assistência médica, através de cursos 
de qualificação e aprimoramento pessoal.  A questão da polí-
tica salarial também é uma bandeira da instituição.

Uma comitiva de promotores da China visitou a diretoria 
da APMP no dia 4 de setembro. Eles foram recebidos na Sede 
Executiva pelo 1º secretário Márcio Sérgio Christino e pela di-
retora do Departamento de Aposentados Cyrdêmia da Gama 
Botto. Provenientes da cidade de Tianjin, metrópole do Norte da 
China, o grupo tinha como integrantes Liu Baoxia, promotora-
chefe da Primeira Promotoria Pública; Yan Hao, diretor de De-
partamento Político da Primeira Promotoria; Liu Zhekang, chefe 
de Divisão de Promotores Aposentados da Promotoria Pública;  
Xing Ganzhi, diretor de Escritório Geral da Segunda Promotoria 
Pública; Sun Huahon, vice-promotor-chefe da promotoria Pú-
blica do Distrito de Hebei; e Wu Wei, vice-chefe da Divisão Ad-
ministrativa da Promotoria Pública. Na visita à APMP, a comiti-
va foi acompanhada pelo intérprete Richard Liu.

Categoria cria Associação dos 
 Servidores do Ministério Público

Comitiva de promotores  
públicos da China visita a APMP
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