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Vitória da classe: APMP ganha ação 
para recompor valores das diárias

Advogados contratados pela diretoria estudam agora as providências posteriores

A APMP obteve vitória judicial, em 
primeiro grau, na ação coletiva proposta 
contra a Fazenda Pública do Estado de 
São Paulo para a recomposição dos va-
lores das diárias devidos aos membros 
do Ministério Público e que foram redu-
zidos indevidamente por meio dos atos 
normativos 535/08-PGJ e 648/10-PGJ. 
Com isso, caiu em primeira instância a 
negativa do procurador-geral de Justiça 
Márcio Fernando Elias Rosa. A APMP es-
tuda providências posteriores.     Página 3

Inaugurado o 
Memorial do 

Ministério Público 
Foi inaugurado o Memorial do Mi-

nistério Público, criado para resgatar e 
preservar a história da instituição. O es-
paço, instalado no edifício-sede do MP, 
reúne documentos, objetos, fotografias e 
depoimentos em vídeo.                  Página 4

Seminário Jurídico 
debateu teses dos 
Grupos de Estudos

Cerca de 600 pessoas  reuniram-se 
em Angra dos Reis para acompanhar 
o XLI Seminário Jurídico de Grupos de 
 Estudos. O evento colocou em debate 
todas as teses apresentadas pelos Gru-
pos de Estudos (GEs).                Página 6

Solenidade no auditório Quei-
roz Filho empossou os novos mem-
bros do Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP), do Órgão 

Novos promotores de Justiça 
substitutos tomaram posse em janeiro

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, discursa durante solenidade no Largo São Francisco 

Os aprovados no Concurso de 
Ingresso ao Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (Concurso 90) to-
maram posse como novos promotores 
de Justiça substitutos em janeiro. No 
dia 16 de janeiro ocorreu a posse ad-

ministrativa e, no dia seguinte, a ses-
são solene na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP), no 
Largo São Francisco. A APMP ofere-
ceu almoço e coquetéis para os novos 
promotores de Justiça.         Página 5

CSMP, Órgão Especial e Comissão 
Processante têm novos integrantes

Especial do Colégio de Procurado-
res de Justiça e da Comissão Pro-
cessante Permanente para o biênio 
2014/2015.                  Página 5
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APMP EM AÇÃO

TEMPO DE MuDANÇAS E NOvAS CONquISTAS

O exercício de 2014 teve início 
com muitas mudanças e novidades no 
Ministério Público de São Paulo. Toma-
ram posse em janeiro os novos mem-
bros do Conselho Superior do Minis-
tério Público, do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores e da Comis-
são Processante, bem como os novos 
promotores de Justiça substitutos, do 
Concurso 90. Como podemos ler nes-
te boletim, a APMP acompanhou e fez 
cobertura jornalística desses eventos, 
além de oferecer coquetel e almoço 
em sua Sede Social e realizar um jan-
tar especial para os novos promotores.

Internamente, também tivemos 
mudanças. O falecimento de José Ca-
leiro Filho, a eleição de José Oswaldo 
Molineiro para o CSMP e a renúncia de 
Tatiana Callé Heilman obrigaram refor-
mulações na composição da diretoria 
da APMP. Por isso, cumprindo o artigo 
31 de nosso estatuto, nos reunimos e 
elegemos Marcio Sérgio Christino novo 

“Quero deixar meu registro de 
 elogios à APMP pela iniciativa em  questão. 
Mas, além disso, quero questionar nossa 
APMP: qual a razão pela qual o  Ministério 
Público não providencia a aquisição e 
 disponibilização de armas de fogo a seus 
membros desde o momento da posse e 
início do exercício? Está lançada a ideia. 
Abraços à toda a diretoria da APMP.”
- Claudemir Aparecido de Oliveira, promotor de 
 Justiça de Franca, sobre a notícia de que a APMP im-
petrou mandado de segurança para  garantir aos seus 
associados a concessão,  renovação e  transferência 
do porte de arma de fogo,  independente da exi-
gência de  apresentação de comprovante de capa-
cidade técnica para seu manuseio.

NOTA CONTRA A 
RESOLuÇÃO DO TSE

No dia 14 de janeiro, a APMP 
e o Movimento do Ministério Pú-
blico Democrático (MPD) emitiram 
uma nota conjunta contra a Reso-
lução 23.396/2013, do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), que proíbe 
o Ministério Público de requisitar 
a instauração de inquérito policial 
para apuração de infrações eleito-
rais. A APMP e o MPD estão se mo-
bilizando junto a outras entidades 
sociais e de classe para derrubar a 
resolução.

ADESÃO DE ENTIDADES 
REPRESENTATIvAS
No mesmo dia, cinco entida-

des representativas assinaram ou-
tra nota contra a resolução do TSE: 
a Associação do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios, a 
Associação Nacional do Ministério 
Público Militar, a Associação Nacio-
nal dos Procuradores da República, 
a Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho e a Associação 
Nacional dos Membros do Minis-
tério Público (Conamp), da qual a 
APMP é integrante.

APOIO AO PROMOTOR 
RObERTO SENISE
A APMP emitiu outra nota 

pública em 10 de janeiro, desta vem 
em apoio ao promotor de Justiça 
Roberto Senise Lisboa, responsá-
vel pelo inquérito instaurado para 
investigar a perda de pontos da As-
sociação Portuguesa de Despor-
tos no Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) e que, por isso, 
foi alvo de declarações injustas do 
diretor jurídico da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), Carlos 
Eugênio Lopes.

“Solicito que apresentem meus 
aplausos ao presidente Felipe. Forçoso 
considerar a questão como de âmbito 
 federal quando, no entanto, no âmbito 
estadual temos outras tão grandes tarefas 
a cumprir, como a educação.  Considero 
da maior relevância tentar repor a escola 
estadual no grau de prestígio pelo qual 
era reconhecida até 1965.” 
- Sérgio Roxo da Fonseca, procurador de  Justiça 
aposentado, sobre a notícia do debate  realizado 
pelo Secovi-SP em 2013, no qual o presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, defendeu que o 
 Estado garanta escola pública de qualidade e em 
 tempo integral.

1º vice-presi-
d e nte ,  G a -
briel Bitten-
court Perez 
2º vice-presi-
dente, Paulo 
Penteado Teixeira Junior 1º secretá-
rio, Alexandre Mourão Tieri 2º secre-
tário e Paula Castanheira Lamenza di-
retora de Relações Públicas.

E logo que o ano começou já 
tivemos nova conquista. Como desta-
camos na manchete de capa, a APMP 
ganhou ação para a recomposição dos 
valores das diárias. Vitórias como essa 
consolidam nossa atuação em defesa 
dos interesses dos promotores e pro-
curadores de Justiça. Muito mais há de 
ser feito este ano. Ao trabalho!

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público
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Mais um requerimento da APMP 
foi indeferido pelo procurador-geral de 
Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, com 
base em parecer do subprocurador-geral 
de Justiça de Gestão Nilo Spinola Salga-
do Filho - mas contrariando decisão do 
Conselho Nacional do Ministério Público 

APMP ganha ação para  recomposição dos 
valores das diárias para os membros do MP

Cai em primeira instância a negativa do procurador-geral de Justiça Márcio Fernando Elias Rosa

A APMP obteve vitória judicial, em 
primeiro grau, na ação coletiva 
proposta contra a Fazenda Pú-

blica do Estado do São Paulo para a re-
composição dos valores das diárias de-
vidos aos membros do Ministério Pú-
blico e que foram reduzidos indevida-
mente por meio dos atos normativos 
535/08-PGJ e 648/10-PGJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça 
editara os mencionados atos contra-
riando a base de cálculo estabelecida 
para a obtenção do valor das diárias nos 
artigos 184, § 2º, e 185 da Lei Orgâni-
ca do Ministério Público do Estado de 
São Paulo. Assim, foram julgadas inde-
vidas as restrições quanto ao limite do 
valor da diária, bem como no tocante 
à distância percorrida pelo membro da 
instituição na acumulação de cargos.

Os advogados contratados pela 
atual diretoria da APMP, Amaro Alves 
de Almeida Neto, Ana Laura Moreno 
Galesco e Frederico José Ayres de Ca-

margo, estiveram na Sede Executiva 
para comunicar o presidente Felipe Lo-
cke Cavalcanti sobre a vitória judicial 
e as posteriores providências a serem 
encetadas.

A Associação recomenda, desde 
logo, que os colegas que receberam diá-
rias a menor solicitem junto à Diretoria 
Geral certidão relativa às designações, 

Advogados Ana Laura Galesco, Amaro Almeida Neto e Frederico Camargo com o presidente da APMP
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Associação requer correção do  
pagamento da diferença no dia 10

Revista do CNMP 
destacou outra 

decisão favorávelA APMP protocolou documento 
ao procurador-geral de Justiça, Márcio 
Fernando Elias Rosa, requerendo reajus-
te do valor pago no dia 10 de cada mês 
aos membros do MP, da ativa e aposen-
tados, hoje paga a título da Parcela Au-
tônoma de Equivalência (PAE), absor-
vendo a diferença da Lei nº 10.474/02, 
ao menos no montante equivalente 
aplicado nos subsídios dos últimos dois 

anos. O requerimento observa que ‘não 
se trata de débito novo, mas de mera e 
necessária correção do valor devido pago 
mensalmente’. A APMP argumenta que 
‘nos últimos anos o poder aquisitivo dos 
membros do MP e da população brasi-
leira, em geral, sofreu sensível decrésci-
mo’ e que ‘grande parte dos membros 
da instituição possui créditos a receber 
decorrentes da PAE’.

Mais um pedido é indeferido pela PGJ

incluindo dias e locais fora da sede, bem 
como os valores percebidos, possibili-
tando, no futuro, quando do trânsito 
em julgado, a execução do débito. Os 
valores foram pagos aos membros do 
MP a título de diária, a menor, no pe-
ríodo entre 2008 e 2013, e continuam 
defasados em razão da não revogação 
dos atos da PGJ.

O portal do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) publicou notí-
cia sobre a liminar deferida (em parte) à 
APMP para garantir seu acesso em atos 
processuais realizados em qualquer ór-
gão colegiado da Administração Superior 
do Ministério Público do Estado de São 
Paulo. Agora, os promotores e procura-
dores de Justiça que desejarem acompa-
nhamento da Associação nestes atos po-
derão fazê-lo, bastando prévio contato 
com o Departamento de  Prerrogativas. 
O ingresso do pedido, nos termos do ar-
tigo 138 do Regimento Interno do CNMP, 
foi feito depois que a entidade de clas-
se foi proibida de acompanhar audiên-
cia de Processo Administrativo Discipli-
nar que envolvia um associado, que pe-
diu o acompanhamento da APMP.

(CNMP). A APMP também requereu que 
o início das férias começasse sempre em 
dia útil, conforme portarias n º 591/05 e 
n º 579/13 do Ministério Público da União 
(MPU). Ambos os pedidos foram nega-
dos. A APMP estuda, agora, as providên-
cias que tomará em razão das negativas.
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APMP NA IMPRENSA

NA INTERNET:
www.apmp.com.br

Facebook:
APMP - Associação Paulista do Ministério  Público

Twitter:
@apmp_sp

DESOCuPAÇÃO DE 
SALAS NOS FóRuNS
Em entrevistas para o jornal O 

Estado de S.Paulo e o Portal IG, o presi-
dente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
criticou a liminar deferida no dia 10 de 
dezembro de 2013 pelo desembargador 
Luis Ganzerla, integrante do Órgão Es-
pecial do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, determinando a desocu-
pação de salas usadas pela Promotoria 
nas comarcas de Carapicuíba, Santos, 
São Vicente e Sorocaba. Em seguida, a 
corte paulista solicitou que processo ad-
ministrativo sobre o assunto fosse arqui-
vado pelo Conselho Nacional de Justiça 
– pedido que foi negado. “Essa decisão 
do tribunal é rigorosamente nula, uma 
afronta ao Supremo Tribunal Federal e 
ao CNJ. O presidente do Tribunal pode 
estar, em tese, incorrendo em falta dis-
ciplinar. A Associação irá tomar as me-
didas cabíveis”, garantiu o presidente da 
APMP, em notícia publicada pelo blog do 
jornalista Fausto Macedo, do Estadão.

 DESCRIMINALIzAÇÃO 
DAS DROGAS

O 1º vice-presidente da APMP, 
Marcio Sérgio Christino, foi entrevista-
do pela jornalista Giuliana Valone para 
reportagem que a TV Folha exibiu no dia 
22 de dezembro de 2013, na TV Cultura, 
sobre a descriminalização das drogas. O 
procurador de Justiça, que é referência 
na imprensa para falar sobre crime orga-
nizado, é contrário à liberação da maco-
nha no Brasil, tal como ocorreu no Uru-
guai, por entender que isso fortaleceria 
os traficantes. O tema será abordado em 
reportagem especial na próxima edição 
da APMP Revista, que está sendo refor-
mulada para voltar com novo formato e 
proposta editorial. Recentemente, Mar-
cio Sérgio Christino foi entrevistado por 
duas equipes internacionais de televisão, 
da BBC e da Sky News. A edição 105 da 
revista “Letrado”, publicação do Institu-
to dos Advogados de São Paulo (IASP), 
trouxe o artigo “Crime organizado – re-
alidade brasileira”, de sua autoria.

Inaugurado o Memorial do 
 Ministério Público de São Paulo
Missão é preservar documentos da instituição e de seus membros

Márcio Fernando Elias Rosa e a procuradora de Justiça aposentada Zuleika Sucupira Kenworthy 
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A APMP realizou em dezembro 
dez jantares de confraternização, como 
o da foto, em São Paulo, no restaurante 
Figueira Rubayat, que  reuniu mais de 
100 pessoas, entre promotores e pro-

Foi inaugurado em 18 de  dezembro 
de 2013 o Memorial do Ministério 
Público do Estado de São Paulo, cria-

do para resgatar e preservar a  história da 
instituição. O espaço, instalado no térreo 
do edifício-sede do MP,  reúne documen-
tos, objetos, fotografias e  depoimentos em 
vídeo de ex-procuradores-gerais, promo-
tores e procuradores de Justiça da ativa 
e aposentados. O Memorial apresenta a 
instituição em três eixos principais: o Mi-
nistério Público antes, durante e depois 

da Constituição Federal de 1988. A mis-
são é preservar documentos produzidos 
durante a história da instituição e de seus 
membros. A procuradora de Justiça apo-
sentada Zukeika Sucupira Kenworthy des-
cerrou a placa de inauguração junto com 
o procurador-geral de Justiça. Márcio Fer-
nando Elias Rosa. O presidente da APMP, 
Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º tesourei-
ro Marcelo Roveri também participaram 
da solenidade, entre dezenas de autori-
dades e membros do Ministério Público.

APMP realizou dez jantares de 
confraternização no final de 2013

Promotores e procuradores de Justiça durante jantar realizado no restaurante Figueira Rubayat

curadores de Justiça e seus familiares. 
Outros nove jantares aconteceram em 
Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, 
Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio 
Preto, Sorocaba e Taubaté.
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CSMP, Comissão Processante e Órgão 
 Especial empossaram seus novos membros

Solenidade aconteceu no Auditório Queiroz Filho, seguida por coquetel oferecido pela APMP

No dia 15 de janeiro, aconteceu 
no Auditório Queiroz Filho, no 
prédio do Ministério Público 

a  solenidade posse dos novos mem-
bros do Conselho Superior do Ministé-
rio  Público (CSMP), do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores de Justiça 
e da  Comissão Processante Permanen-
te. Após a  cerimônia, a APMP ofereceu 
um coquetel para todos os empossa-
dos, membros do Ministério Público e 

Cerimônia de posse reuniu todos os novos integrantes dos colegiados que foram eleitos no ano passado

convidados em sua Sede Social, no Lar-
go São Francisco.

Os novos membros do CSMP elei-
tos pela classe (em 7 de dezembro de 
2013) são, por ordem de mais votados, 
Motauri Ciochetti de Souza, José Oswal-
do Molineiro, Mario Luiz Sarrubo, Pedro 
de Jesus Juliotti, Paulo Sérgio de Olivei-
ra Costa e Martha de Toledo Machado. 
Dois dias depois, o Órgão Especial ele-
geu outros três membros, sendo, por 

ordem de mais votados, Álvaro Augusto 
Fonseca de Arruda, Mágino Alves Barbo-
sa Filho e Sérgio Neves Coelho. O CSMP 
tem ainda, como membros natos, o pro-
curador-geral de Justiça, Marcio Fernan-
do Elias Rosa (que é seu presidente), e o 
corregedor-geral do MP, Nelson Gonza-
ga de Oliveira.

Para o Órgão Especial, os novos 
membros são, por ordem de mais vota-
dos (em 27 de novembro de 2013), Lilia-
na Mercadante Mortari, Tereza Cristina 
M. K. Exner, Maria Aparecida Pierange-
li B.T, Gianpaolo Poggio Smanio, Natália 
F. Aliende da Matta, José Antonio Franco 
da Silva, Paulo Afonso Garrido de Paula, 
Mônica Marcondes Desinano, Antonio 
Lopes Monteiro, Arnaldo Hossepian Sal-
les Lima Junior, Olheno Ricardo Scucuglia, 
Nilo Spinola Salgado Filho, Aparecida M. 
Valadares da Costa, Vidal Serrano Nunes 
Junior, Darci Ribeiro, Antonio Calil Filho, 
Maria Cristina P. J. M. Viegas, Arthur Me-
deiros Neto, Ruymar de Lima Nucci e An-
tonio Carlos Fernandes Nery. 

E para a Comissão Processante os 
novos integrantes eleitos (em 27 de no-
vembro de 2013) são, por ordem de mais 
votados, Cícero José de Morais, Luiz Rober-
to Salles Souza, Sandra Jardim, Almir Gas-
quez Rufino e José Roberto Jauhar Julião.
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Os aprovados no Concurso de 
Ingresso ao Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (Concurso 90) toma-
ram posse como novos promotores de 
Justiça substitutos em janeiro. No dia 
16 de janeiro ocorreu a posse admi-
nistrativa e, no dia seguinte, a sessão 
solene na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo (USP), no Lar-
go São Francisco. No dia 31 de janei-
ro, a APMP realizou um jantar para os 
novos promotores no Buffet França, 
com coquetel e animação do DJ Lalá, 
da Rádio Jovem Pan.

Ministério Público se renova com promotores substitutos

Em 16 de janeiro, ocorreu o posse administrativa dos novos promotores de Justiça de São Paulo
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Seminário Jurídico reuniu 600 pessoas 
em Angra dos Reis, no mês de dezembro
Evento colocou em debate todas as teses apresentadas durante o ano passado pelos Grupos de Estudos

Cerca de 600 pessoas reuniram-se 
no Vila Galé Eco Resort, em Angra 
dos Reis (RJ), para acompanhar o 

XLI Seminário Jurídico de Grupos de Estu-
dos, entre os dias 11 e 15 de dezembro  de 
2013. O evento colocou em debate todas 
as teses apresentadas durante o ano pas-
sado pelos Grupos de Estudos (GEs), em 
reuniões realizadas em diversos municí-
pios paulistas. E fez a escolha, por votação, 
dos grupos para o próximo ano (leia notí-
cia nesta página). A diretoria da APMP foi 
representada pelo presidente Felipe Locke 

Cavalcanti, o então 1º secretário (e atual 
1º vice-presidente) Marcio Sérgio Christi-
no e o 1º tesoureiro Marcelo Rovere, en-
tre outros. Participam também centenas 
de integrantes do Ministério Público, vá-
rias autoridades e palestrantes.

Os trabalhos foram abertos com pa-
lestra da secretária de Justiça e da Defesa 
da Cidadania de São Paulo, Eloísa de Souza 
Arruda. Depois, o Seminário retomou suas 
atividades com palestras de Pedro Dutra, 
advogado e conselheiro do Instituto Bra-
sileiro de Estudos das Relações de Concor-

rência e de Consumo (Ibrac), e de Andrea 
Pachá, juíza da 4ª Vara de Órfãos e Suces-
sões do Rio de Janeiro, além da exposição 
de Gilberto Valente Martins, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Por fim, foram 
feitos debates sobre as teses apresenta-
das em 2013 pelos GEs. A leitura foi feita 
pela coordenadora geral dos Grupos de 
Estudos, Vania Maria Tuglio, e pelos coor-
denadores adjuntos Jaime Meira do Nas-
cimento Junior e Walter Tebet Filho. As te-
ses serão reunidas para publicação de um 
livro pela APMP.
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Durante o Seminário  Jurídico, 
o promotor de Justiça de Bauru Hér-
cules Sormani Neto foi eleito o novo 
coordenador-geral dos Grupos de 

Evento definiu nova Mesa Coordenadora dos GEs

 Estudos (GEs).  Também foram elei-
tos como  coordenadores adjuntos os 
 promotores de Justiça Renato Kim 
 Barbosa e  Thiago de Toledo Rodri-

gues. Outros dois  coordenadores ad-
juntos, Jaime Meira do  Nascimento 
e Walter Tebet Filho,  permanecem 
nos cargos.

Participantes acompanham palestra 
da secretária de Justiça e da Defesa 
da Cidadania, Eloísa de Souza Arruda


