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Estudo da APMP detalha perda 
orçamentária do Ministério Público
Participação no orçamento do Estado caiu de 1,23%, em 2008, para 0,923% em 2014

Gráficos mostram que a perda orçamentária no perío-
do de 2009 a 2014, em valores absolutos, seria de R$ 
2,3 bilhões (ou mais de R$ 2,6 bilhões, com correção 

pelo IGP-M). De 2009 a 2014, segundo o estudo da APMP, o Mi-
nistério Público obteve, em todos os exercícios, percentual de 
aumento orçamentário menor que o da Defensoria Pública, e 
em quatro exercícios o percentual de aumento foi menor que 
o do TJSP. “Em 2008 o orçamento do Tribunal de Justiça era 
3,9 vezes maior que o nosso. Em 2014 a diferença subiu para 
4,82 vezes, em favor do Judiciário. No mesmo ano de 2008 o 
nosso orçamento era 3,36 vezes maior que o da Defensoria 
Pública, diferença que, em 2014, caiu para 2,52 vezes”, deta-
lha o texto do documento.    Páginas 2 (Editorial) e 3

Auxílio-alimentação: pedido
visa aumentar retroatividade 
para o mês de maio de 2004

Em março, a APMP protocolou requerimento na 
Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) visando a retro-
atividade do auxílio-alimentação para 19 de maio de 
2004 – e não 1º de setembro de 2007, como conside-
rado pela administração.               Página 3

Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores terá reunião
inédita no dia 9 de maio

Pela primeira vez, colegiado será convocado a se 
reunir para debater e opinar sobre três assuntos de inte-
resse da classe. A convocação teve origem em um pedido 
formulado por mais de 100 procuradores e encaminhado 
ao Conselho Superior do Ministério Público.         Página 4

Projeto entrevistou o ex-procurador-geral de Justiça José Geraldo Brito Filomeno

A APMP vai reunir em um livro todos os depoimen-
tos colhidos pelo projeto “Memórias dos Aposentados”, 
que está resgatando histórias de vidas dos promotores e 
procuradores de Justiça aposentados e também do pró-
prio Ministério Público de São Paulo. O projeto, criado 
pela atual diretoria da Associação, é coordenado pela di-
retora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da 
Gama Botto. No site da APMP, estão disponíveis 46 de-
poimentos já editados, em vídeo ou escritos, de acordo 
com a preferência do entrevistado. Mas a quantidade de 
depoimentos colhidos supera esse número e, aos poucos, 
todos serão finalizados e publicados no site.    Página 6

História do MP e de seus 
membros é registrada em 

projeto da Associação
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APMP EM AÇÃO

PRESIDENTE DA APMP EM 
COMITÊ DA JUSPREV

O presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, foi eleito por unani-
midade um dos cinco membros do Co-
mitê de Investimentos da Previdência 
Associativa do Ministério Público e dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (Jusprev), no dia 24/03, durante 
reunião em Curitiba. Felipe Locke Ca-
valcanti foi eleito para o Comitê por-
que, antes de entrar para o Ministério 
Público, atuou no mercado financeiro.

POSSE DA NOVA  
DIRETORIA DA APAMAGIS

No dia 14/03, o presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, presti-
giou a posse da nova Diretoria Execu-
tiva e do Conselho Consultivo, Orien-
tador e Fiscal da Associação Paulista 
de Magistrados (Apamagis). O novo 
presidente daquela entidade é Jay-
me Martins de Oliveira Neto. Tam-
bém tomaram posse os desembarga-
dores Miguel Petroni Neto, como 1º 
vice-presidente, e Oscild de Liva Ju-
nior, como 2º vice-presidente. 

ALMOÇO OFERECIDO PELA 
DIREÇÃO DA AFPESP

A Associação dos Funcioná-
rios Públicos do Estado de São Pau-
lo (Afpesp) convidou para um almo-
ço, em 13/03, o presidente da APMP, 
Felipe Locke Cavalcanti, e o 2º vice-
presidente, Gabriel Bittencourt Perez. 
Na pauta, assuntos de interesse das 
instituições. Homenageado na oca-
sião, o desembargador e presiden-
te do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP), José Renato Na-
lini, recebeu uma placa das mãos do 
presidente da Afpesp, Antônio Car-
los Duarte Moreira.

Cumprindo seu papel de defensora 
dos promotores e procuradores de Justiça 
e de melhores condições de trabalho no 
Ministério Público do Estado de São Paulo, 
a APMP desenvolveu um estudo que tra-
ça, a partir de um minucioso levantamen-
to de dados e estatísticas, o desprestígio 
que nossa instituição tem sofrido nos últi-
mos anos.  Os números de nossa participa-
ção orçamentária não poderiam ser piores.

Como resume a notícia que publi-
camos na página 3, e que é a manchete 
de capa desta edição, em 2008 nosso or-
çamento correspondia a 1,23% da receita 
do Estado, e caiu, em 2014, para 0,923% 
- o menor percentual da história. Outro 
dado significativo: se naquele mesmo ano 
de 2008 o orçamento do Tribunal de Justi-
ça já era 3,9 vezes maior que o nosso, em 
2014 essa diferença subiu para 4,82 vezes. 
Os números são eloquentes.

Vê-se um quadro preocupante, com 
viés de queda – e em nítida aceleração da 
perda - de nossa participação orçamentá-
ria, o que põe em risco não só o adimple-
mento das dívidas da instituição para com 

UM qUADRO MUITO PREOCUPANTE

seus mem-
bros e servi-
dores, como 
também aju-
da a explicar 
o porquê de 
direitos pre-
vistos em lei terem sido tolhidos por atos 
normativos sem suporte legal, além de 
prejudicar a excelência dos serviços que 
devem ser prestados pelo Ministério Pú-
blico à sociedade.

Mas nosso papel não se resume ape-
nas no levantamento de dados e na denúncia 
dos fatos. A APMP coloca-se à disposição dos 
Órgãos da Administração Superior para que, 
juntos, possamos enfrentar essa gravíssima 
crise, para assim resgatar a histórica dignidade 
orçamentária de nossa Instituição, hoje pro-
fundamente abalada. Seguiremos firmes na 
reivindicação por um orçamento que honre 
a importância do Ministério Público paulista.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

“Eu agradeço a diretora do Departa-
mento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama 
Botto, e toda a diretoria, e louvo a inicia-
tiva da APMP de preservar a memória dos 
membros do Ministério Público. Como dis-
se o escritor Guimarães Rosa, ‘o bonito da 
vida é que as pessoas não estão termina-
das’. Então, o nosso dever é passar as nos-
sas experiências para as futuras gerações.”  
– José Fernando da Silva Lopes, procura-
dor de Justiça aposentado

“É um trabalho brilhante de vocês da 

APMP fazer essa compilação de dados, no 
projeto ‘Memórias dos Aposentados’, para 
preservar a História do Ministério Público 
do Estado de São Paulo.” 
– Rene Pereira de Carvalho, procurador de 
Justiça aposentado

“Vocês da APMP marcaram um go-
laço com as regras definidas para o debate 
entre candidatos à procurador-geral de Justi-
ça. É preciso que se dê este crédito a vocês.” 
– João Carlos Meirelles Ortiz Vocês, pro-
motor de Justiça
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Associação requer retroatividade do 
 auxílio-alimentação para maio de 2004

O presidente da APMP, Feli-
pe Locke Cavalcanti, protocolou re-
querimento na Procuradoria-Geral 
de Justiça (PGJ), no dia 12 de mar-
ço, visando a retroatividade do au-
xílio-alimentação para 19 de maio 
de 2004 – e não 1º de setembro de 
2007, como considerado pela admi-
nistração. Precedentes administra-
tivos do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Conselho Superior da Magis-
tratura do Trabalho, bem como de 
outros estamentos da Magistratura 
Estadual e do Ministério Público dos 
Estados dão suporte à tese susten-
tada pela APMP, de que a prescri-
ção do auxílio-alimentação foi sus-
pensa por requerimento formulado 
em 19 de maio de 2009 perante o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Até a retroatividade, a APMP 
também requereu a incidência de ju-
ros e correção monetária, inclusive 
para o período já pago (01/09/2007 
a 31/07/2012). A questão das diá-
rias é uma das bandeiras da APMP. 
A partir de requerimento da Asso-
ciação protocolado em 28/01/2014, 

a PGJ editou, em 13/03, o Ato Nor-
mativo 810/2014, que revogou os 
atos normativos 535/08 e 648/10 e 
recompõe os valores pagos a título 
de diária, a menor, no período en-
tre 2008 e 2013. 

Antes disso, a entidade de 
classe já havia obtido vitória judi-
cial, em primeiro grau, na ação co-
letiva proposta contra a Fazenda Pú-
blica do Estado do São Paulo para a 
recomposição dos valores das diárias 
devidos aos promotores e procura-
dores de Justiça. Logo em seguida a 
revogação dos dois atos, a APMP re-
quereu à PGJ, em 17/02, o cálculo e 
pagamento dos atrasados das diárias
PEDIDO DE CERTIDÕES - O procura-
dor-geral de Justiça Álvaro Augus-
to Fonseca de Arruda recebeu em 
seu gabinete, no dia 17 de março, 
a visita do presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, e da diretora 
do Departamento de Aposentados, 
Cyrdêmia da Gama Botto. Eles leva-
ram ao PGJ um pedido de certidões 
sobre o estágio dos requerimentos 
feitos pela APMP.

APMP encaminha à classe  estudo  sobre a 
perda orçamentária do Ministério Público
Documento aponta que a participação no orçamento do Estado caiu de 1,23% para 0,923%

A APMP enviou à classe, no mês 
de março, um estudo sobre o 
orçamento do Ministério Públi-

co no Estado de São Paulo. O documen-
to aponta, entre outras coisas, que, em 
2008, a participação da instituição no 
orçamento do Estado de São Paulo re-
presentava 1,23%, e que, em 2014, o 
índice caiu para 0,923%. Gráficos mos-
tram, ainda, que a perda orçamentá-
ria no período de 2009 a 2014, em va-
lores absolutos (sem correção), seria 
de R$ 2,3  bilhões – precisamente R$ 
2.314.300.507,00. Já a perda acumu-
lada corrigida pelo IGP-M subiria para 
mais de R$ 2,6 bilhões – precisamen-
te R$ 2.643.564.380,00.

Diz o texto do estudo: “Desde 
2008 vê-se abrupta queda do orçamen-
to da instituição, chegando-se ao ápi-
ce negativo neste ano de 2014, quando 
nosso orçamento representa 0,923% do 
orçamento total do Estado de São Pau-
lo. Basta dizer que em 2008 tínhamos 
participação de 1,23% do orçamento es-
tadual. No exercício de 2013, e preocu-
pada com nossa realidade orçamentá-
ria, a Associação Paulista do Ministério 
Público solicitou ao Procurador-Geral 
de Justiça que pudesse acompanhar a 
elaboração da proposta orçamentária 
de 2014, pedido não acolhido pela ad-
ministração”.

De 2009 a 2014, segundo o estu-
do da APMP, o Ministério Público obte-
ve, em todos os exercícios, percentual 
de aumento orçamentário menor que 
o da Defensoria Pública, e em quatro 
exercícios o percentual de aumento 
foi menor que o do Tribunal de Justiça 
(2009, 2011, 2012 e 2014). Prossegue o 
documento: “Em 2008 o orçamento do 
Tribunal de Justiça era 3,9 vezes maior 
que o nosso. Em 2014 a diferença su-
biu para 4,82 vezes, em favor do Judi-
ciário. No mesmo ano de 2008 o nosso 
orçamento era 3,36 vezes maior que o 

da Defensoria Pública, diferença que, 
em 2014, caiu para 2,52 vezes”.
AUMENTO INSUFICIENTE - O estudo 
observa que, de 2008 a 2014, a recei-
ta do Estado subiu 95,21%, o orçamen-
to da Defensoria Pública teve aumento 
de 94,87%, o orçamento do Tribunal de 
Justiça cresceu 81,07%, ao passo que o 
orçamento do Ministério Público cres-
ceu apenas 46,51%. “Aumento muito 
inferior ao das demais instituições ci-
tadas e que da própria receita do Es-
tado, o que mostra que é insuficiente 
o aumento orçamentário conferido ao 

Ministério Público, ressaltando-se que, 
no período, o aumento da receita foi 
mais do que o dobro do acréscimo or-
çamentário conferido à nossa Institui-
ção”, ressalta o texto do documento.

Em outro comparativo, o estu-
do mostra que, no triênio 2012/2014, 
o Ministério Público teve queda, em 
cada um daqueles anos, do percentu-
al de participação orçamentária face à 
receita do Estado, salientando-se que 
o Tribunal de Contas e a Defensoria Pú-
blica, no mesmo triênio, experimenta-
ram aumento de suas participações.
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APMP NA IMPRENSA

NA INTERNET:
www.apmp.com.br

Facebook:
APMP - Associação Paulista do Ministério  Público

Twitter:
@apmp_sp

O pedido, acatado pela Procuradoria-Geral de Justiça, foi encaminhado pelo conselheiro Sérgio Neves Coelho
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PGJ marca reunião inédita do 
Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores para 9 de maio
Convocação teve origem em pedido de mais de 100 procuradores

Durante reunião do Conselho 
Superior do Ministério Público 
(CSMP), no dia 18 de março, o 

procurador-geral de Justiça Álvaro Au-
gusto Fonseca de Arruda comunicou 
que, pela primeira vez, o Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores de Justiça 
do Ministério Público de São Paulo será 
convocado a se reunir, no próximo dia 
9 de maio para debater e opinar sobre 
três assuntos de interesse da classe. São 
eles: a distribuição dos feitos da 2ª Ins-
tância conforme os cargos numerados 
existentes em cada Procuradoria de Jus-
tiça; o critério de substituição de seus 
integrantes em suas ausências, afasta-
mentos e impedimentos; e o restabele-
cimento do sistema de convocação de 
promotores de Justiça em 2º Grau, in-

clusive com eventual proposta de alte-
ração da Lei Orgânica Estadual para re-
gulamentar a matéria.

A convocação, inédita, teve ori-
gem em um pedido formulado por mais 
de 100 procuradores de Justiça e enca-
minhado pelo conselheiro do CSMP Sér-
gio Neves Coelho. “Gostaria de cumpri-
mentar o PGJ Álvaro Augusto Fonseca de 
Arruda pela iniciativa, por ser a primeira 
reunião de todo o colegiado. É históri-
ca”, afirmou Neves Coelho. Em seguida, 
a conselheira Martha de Toledo Macha-
do também elogiou o PGJ (“pela pres-
teza”), bem como o conselheiro Paulo 
Sérgio de Oliveira e Costa (“pela cora-
gem”). O PGJ assegurou que a reunião 
já está marcada e que vai encaminhar 
o edital para publicação.

CONVITE DO  PORTAL 
BRASIL POST

O presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti, recebeu em 27 de 
março convite para escrever perio-
dicamente no portal Brasil Post, ver-
são nacional do Huffington Post, uma 
das mais prestigiadas publicações da 
internet no mundo, e que mantém 
parceria com a Editora Abril. O convi-
te foi feito pessoalmente pelo jorna-
lista Lucas Pretti, editor de Blogs do 
Brasil Post, em visita à Sede Executi-
va da Associação. Criado em maio de 
2005, o Huffington Post é hoje uma 
das mais prestigiadas publicações da 
internet e está presente em 10 paí-
ses - entre eles, Reino Unido, França, 
Japão e Canadá. Em 2012, o site foi 
premiado com o “Pulitzer” - uma das 
maiores premiações do jornalismo 
norte-americano. A versão brasileira 
do Huffington Post, primeira da Amé-
rica Latina, iniciou suas atividades em 
janeiro deste ano.

NOTA DE REPÚDIO À 
REVISTA ÉPOCA

A APMP lançou uma Nota de 
Repúdio à reportagem “Procurador-
geral de SP: a eleição que preocu-
pa”, assinada pelo jornalista Alberto 
Bombig e publicada pela revista Épo-
ca em 21 de fevereiro. Trecho da Nota 
afirma: “É inadmissível que se levan-
te suspeitas prévias, sem provas ou 
embasamento contundente, contra 
qualquer membro do Ministério Pú-
blico que ocupe ou que venha a ocu-
par o cargo de Procurador-Geral de 
Justiça de São Paulo. Ao insinuar que 
investigações contra o Executivo pos-
sam ser interrompidas por interesses 
políticos, a revista colocou em xeque 
a atuação e a honra de nossa Institui-
ção, que tanto tem contribuído para 
a sociedade na apuração, investiga-
ção, punição e recuperação de recur-
sos em casos de grande repercussão, 
contra políticos ou gestões das mais 
diversas matizes partidárias”.
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Diretoria da APMP comparece à 
 posse da nova diretoria da Conamp

A diretoria da APMP, representada por Marcio Sérgio Christino, Marcelo Rovere e Felipe Locke Cavalcanti, levou os cumprimentos à Norma Angélica Cavalcanti
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Norma Angélica Cavalcanti é a primeira mulher a presidir a Associação Nacional dos Membros do MP

A diretoria da APMP compareceu, 
no dia 18 de março, à solenida-
de de posse da nova diretoria da 

Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp) para biênio 
2014/2016, no Dúnia City Hall, em Brasí-
lia. O presidente Felipe Locke Cavalcanti, 
o 1º vice-presidente Marcio Sérgio Chris-
tino e o 1º tesoureiro Marcelo Rovere 
prestigiaram a posse de Norma Angélica 
Reis Cardoso Cavalcanti como nova pre-
sidente da Conamp, tendo como 1° vice-
presidente Nedens Ulisses Freire Vieira, 
2° vice-presidente Victor Hugo Palmei-
ro de Azevedo Neto e secretário-geral 
Alexandre Magno Benites de Lacerda.

O Conselho Fiscal da Conamp ago-
ra tem como presidente Andrey Cunha 
Amorim, vice-presidente Marcello Sou-
za Queiroz e secretário Antonio Marcos 

Dezan, além dos membros Adilza Inácio 
de Freitas e Admilson Oliveira e Silva. E 
diretores regionais são Francisco Zanicot-
ti (Região Sul), Giovanni Ratttacaso (Cen-
tro-Oeste),  José Cutrim (Nordeste), Samir 
Dahás (Norte) e Luciano Mattos (Sudeste).

Norma Angélica Cavalcanti, eleita 
por unanimidade do Conselho Delibera-
tivo da Conamp, é a primeira mulher a 
ocupar o cargo. Em seu discurso duran-
te a solenidade, afirmou que o principal 
objetivo da atual gestão atual é continuar 
promovendo a unidade institucional do 
Ministério Público brasileiro, bem como 
defendendo sua independência e autono-
mia funcional, administrativa, financeira 
e orçamentária. “A Conamp, como enti-
dade classista, também, em um trabalho 
permanente, lutará pelo fortalecimento 
e engrandecimento de suas afiliadas, en-

tidades de classe dos MPs estaduais, do 
Distrito Federal e do Ministério Público 
Militar, congregando todos os seus re-
presentantes, bem como promovendo 
a cooperação e a união da classe”, afir-
mou a nova presidente. 
HOMENAGEM DO CNPG – Presente 
à solenidade, a presidente do Conse-
lho Nacional dos Procuradores-Gerais 
(CNPG), Eunice Carvalhido, também 
discursou: “A posse da Norma Angéli-
ca Cavalcanti representa, antes de mais 
nada, o reconhecimento de quem en-
tendeu essa missão e trabalhou ardu-
amente nos últimos anos pela constru-
ção desses espaços”. Eunice homena-
geou também o ex-presidente da Co-
namp, César Mattar Jr., que, segundo 
ela, “cumpriu seu papel com a respon-
sabilidade a presidência exige”.

Solenidade de posse no Dúnia City Hall, em Brasília, reuniu os presidentes de todas as associações estaduais do Ministério Público, além de diversas autoridades
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Cyrdêmia da Gama Botto colhendo o depoimento do ex-procurador-geral de Justiça José Emmanuel Burle Filho
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A APMP vai reunir em um livro to-
dos os depoimentos colhidos pelo 
projeto “Memórias dos Aposen-

tados”, que está resgatando histórias de 
vidas dos promotores e procuradores de 
Justiça aposentados e também do pró-
prio Ministério Público do Estado de São 
Paulo. O projeto, criado pela atual dire-
toria da Associação, é coordenado pela 
diretora do Departamento de Aposenta-
dos, Cyrdêmia da Gama Botto.

No site da APMP (www.apmp.com.
br), estão disponíveis 46 depoimentos já 
editados, em vídeo ou escritos, de acor-
do com a preferência do entrevistado. 
Mas a quantidade de depoimentos colhi-
dos supera esse número e, aos poucos, 
todos serão finalizados e publicados no 

‘Memórias dos Aposentados’:  
o resgate da História do MP

Projeto reúne depoimentos 
inéditos,  disponíveis no site da 
APMP e que  continuam sendo 
colhidos, para compor um livro

APMP Revista
Ano XVIII - Nº 57 - Janeiro a Abril/2014 Associação Paulista do Ministério Público

QUANTO 
VALE O 

SEU VOTO?
Confi ra estudo da 

APMP na página 79

O DIFÍCIL MOMENTO 
DE PARAR

O procurador de Justi ça 
Paulo  Álvaro Chaves Marti ns 
Fontes é um dos que estão 
prestes a  enfrentar a aposentadoria

Homenageado pela  Câmara 
de São Paulo, o promotor 
de Justi ça Silvio Marques é 
o  entrevistado desta edição

Página 5

A descriminalização de 
 drogas como a maconha 
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A nova edição da APMP Revis-
ta, relançada em abril, tem como re-
portagem de capa o tema aposenta-
doria. A matéria destaca, entre ou-
tros, o procurador de Justiça Paulo 
Álvaro Chaves Martins Fontes, que 
está prestes a se aposentar. Também 
foram ouvidos o procurador de Justi-
ça e advogado aposentado João Be-
nedicto de Azevedo, o procurador de 
Justiça aposentado Pedro Brena Fi-
lho e o ouvidor do Ministério Públi-
co Fernando José Marques.

APMP Revista  
destaca o tema da 

aposentadoria

site. Entre os que já foram entrevistados 
estão quatro ex-procuradores-gerais de 
Justiça: Paulo Salvador Frontini, Antonio 
Araldo Ferraz Dal Pozzo, José Emmanuel 
Burle Filho e José Geraldo Brito Filome-
no. Os três primeiros estiveram na APMP 
no mês de março.

Ex-procurador-geral de Justiça Paulo Salvador Frontini O ex-procurador-geral de Justiça Araldo Ferraz Dal  Pozzo


