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A presidente da Conamp, Norma Angélica Cavalcanti, fala durante a reunião na capital paulista

Jogadores comemoram título; APMP levantou o troféu em duas das quatro categorias disputadas

A II Reunião Ordinária do Conse-
lho Deliberativo da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público (Co-
namp) de 2014 foi realizada em São Pau-
lo, no dia 30 de maio, com organização 
da APMP. O evento reuniu presidentes e 
representantes das associações estadu-
ais do MP de todos os estados brasilei-
ros e também da Associação do Minis-
tério Público Militar. Na pauta, assun-
tos de interesse comum das entidades 
e de seus associados. O presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, garantiu 
que a entidade paulista seguirá presente 
em Brasília, na Conamp e no Congresso: 
“Estamos dispostos a empreender uma 
luta permanente em busca de melhores 
condições para o Ministério Público em 
todo o país”.      Páginas 2 (Editorial) e 3

São Paulo sediou reunião da Conamp
Organização pela APMP, evento teve participação de membros do MP de todo o país

A APMP foi novamente campeã geral do Torneio Nacional de Futebol 
 Society do Ministério Público, disputado neste ano em Foz do Iguaçú (PR). Página 6

APMP é campeã geral do 13º 
Torneio Nacional de Futebol do MP

Novas instalações da 
Regional de Taubaté 
foram inauguradas

A Sede Regional de Taubaté teve 
novas instalações inauguradas no dia 20 de 
maio. A diretoria da APMP compareceu à 
solenidade de inauguração.              Página 4

Presidente Prudente 
sediou 1º Fórum de 

Meio Ambiente
Com iniciativa da APMP e da 29ª 

Subseção da OAB, foi realizado em Presi-
dente Prudente o 1º Fórum Nacional de 
Meio Ambiente.                                    Página 5
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APMP EM AÇÃO

NA INTERNET:
www.apmp.com.br

Facebook:
APMP - Associação Paulista do Ministério  Público

Twitter:
@apmp_sp

A realização da reunião da Associa-
ção Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp) em São Paulo, por con-
vite e com a organização da APMP, sim-
boliza nosso empenho em fortalecer a 
luta institucional em defesa dos direitos 
e prerrogativa da classe. Como destaca-
mos na manchete de capa e na página 3, 
a II Reunião Ordinária do Conselho Deli-
berativo da entidade nacional reuniu, na 
capital paulista, presidentes e represen-
tantes das associações dos Ministérios 
Públicos de todo o país e da Associação 
do Ministério Público Militar, a fim de 
discutir assuntos de interesse comum. 
Com essa inciativa, a APMP demonstra 
sua proatividade e sua determinação de 
exercer papel de protagonismo no exer-
cício de suas funções.

A atuação conjunta com as de-
mais associações estaduais em Brasília, 
sob coordenação da Conamp, foi funda-
mental, por exemplo, para a reprovação 
da PEC 37, que pretendia eliminar o direi-
to constitucional do Ministério Público de 
fazer investigações. Atuação conjunta que 
se repete agora, na luta pela aprovação 

FORTALECIMENTO DA LUTA INSTITUCIONAL

da PEC 63/13, 
que concede a 
toda a classe 
o pagamento 
de Valorização 
por Tempo de Magistratura e Ministério 
Público, em trâmite no Senado. A dire-
toria da APMP tem ido com frequência à 
capital federal para conversar com parla-
mentares e articular a luta institucional.

Neste sentido, também, mas des-
sa vez em âmbito estadual, nos reunimos 
com a diretoria da Associação Paulista de 
Magistrados (Apamagis) para debater a 
necessidade de estratégias conjuntas, 
como registramos em nota nesta pági-
na. O objetivo é atuar em conjunto para 
fazer valer nossas prerrogativas, ampliar 
os direitos e combater a desquiparação 
entre as carreiras. Esta é a disposição da 
atual diretoria da APMP: somar esforços 
e trabalhar mais e mais em defesa dos 
seus associados.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

"Queria cumprimentar o presi-
dente Felipe [Locke Cavalcanti] e sua di-
retoria, que tão bem vêm conduzindo a 
Associação. Felipe é um homem muito 
preparado, muito digno, por quem nu-
tro profundo respeito." 
- Paulo Álvaro Chaves Martins  Fontes, 
procurador de Justiça e membro 
nato do Órgão Especial do Colégio de 
 Procuradores

“A Associação Paulista do Minis-
tério Público tem resgatado o papel fun-
damental de associação de classe, de rei-
vindicação. Tivemos durante muito tem-

po uma associação que se desviou deste 
papel, que é fundamental. Então para-
benizo o Felipe [Locke Cavalcanti] e toda 
a sua diretoria.” 
- Motauri Ciocchetti de Souza,  procurador 
de Justiça e secretário do Conselho 
 Superior do Ministério Público

SIMPÓSIO 
EM CURITIBA

O presidente da APMP,  Felipe 
Locke Cavalcanti, participou da 
abertura do XI Seminário Nacional 
de  Direito Constitucional, realiza-
do  entre os dias 1 e 3 de maio em 
 Curitiba (PR). A palestra de abertura 
foi feita pelo ministro do  Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luís  Roberto 
Barroso. O evento contou com a 
participação de destacados juris-
tas, como o procurador de Justi-
ça e professor Nelson Nery Junior. 
Na véspera da abertura, o presi-
dente da APMP prestigiou o jantar 
em homenagem ao professor Bar-
roso, oferecido por Flávio Pansieri, 
conselheiro federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e presi-
dente da Comissão Nacional de Es-
tudos Constitucionais do Conselho 
 Federal da OAB.

REUNIÃO COM 
A APAMAGIS

As diretorias da APMP e da 
Associação Paulista de  Magistrados 
(Apamagis) se reuniram em 8 de 
maio para tratar de assuntos de 
 interesse comum: a necessidade 
de estratégias para elaboração de 
propostas orçamentárias dos res-
pectivos órgãos, a segurança dos 
fóruns paulistas e a obrigatorieda-
de de ações conjuntas na tramitação 
de propostas legislativas como a PEC 
63/13, que institui o pagamento de 
Valorização por Tempo de Magistra-
tura e Ministério Público (VTM), e a 
PEC 555/06, que finda a  necessidade 
de contribuição previdenciária dos 
inativos. Também foram discutidos 
temas como a aposentadoria de no-
vos membros, diferenças salariais, 
operacionalização de  convênios e 
planos de saúde.
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“Precisamos trabalhar em unidade, com coesão”, afirmou o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti
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da em São Paulo, no dia 30 de maio, 
a II Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp) 
em 2014. O evento, realizado no Hotel Re-
naissance, na região dos Jardins, reuniu pre-
sidentes e representantes das associações 
estaduais do Ministério Público de todos os 
estados brasileiros e também da Associa-
ção do Ministério Público Militar. Na pau-
ta, assuntos de interesse comum das en-
tidades e de seus associados.

Um dos assuntos abordados foi a 
estratégia de atuação no Congresso para 
aprovação da PEC 63/13, Proposta de Emen-
da à Constituição que regulamentaria o 
pagamento de Valorização por Tempo de 
Magistratura e Ministério Público (VTM) e 
que deverá ser votada em breve no Sena-
do Federal (leia texto abaixo). Para a con-
clusão positiva desta pauta, a presidente 
da Conamp, Norma Angélica Reis Cardo-
so Cavalcanti, pediu a união da classe e o 
apoio da APMP: “Este ano será de muito 
trabalho, muitos desafios e lutas. Precisa-

APMP organiza reunião do Conselho 
Deliberativo da Conamp em São Paulo

‘Precisamos muito da força da Associação Paulista’, afirma Norma Angélica Cavalcanti

mos muito da força da Associação Paulis-
ta, que é extraordinária, na luta pelo MP 
Brasileiro”.

O presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, garantiu que a entidade paulis-
ta seguirá presente em Brasília, na Conamp 
e no contato com parlamentares no Con-

gresso. “Estamos dispostos a empreender 
uma luta permanente em busca de melho-
res condições para o Ministério Público em 
todo o país. E, para este objetivo, precisa-
mos trabalhar em unidade, com coesão”, 
acrescentou. A atuação da Conamp e de 
suas associações filiadas foi fundamental, 
em 2013, para que a PEC 37, que preten-
dia retirar o poder de investigação do Mi-
nistério Público, fosse reprovada em vota-
ção no Congresso.

Além dos presidentes das associa-
ções estaduais do Ministério Público e da 
dirigente Norma Cavalcanti, estiveram pre-
sentes no evento o 1° vice-presidente da 
Conamp, Nedens Ulisses Vieira, o 2° vice-
presidente, Victor Hugo Azevedo, o secre-
tário-geral, Alexandre Magno, e o 1° tesou-
reiro, Marcelo Oliveira. Pela APMP, junto 
com o presidente Felipe Locke Cavalcanti, 
compareceram o 1° vice-presidente, Mar-
cio Sérgio Christino, o 1° secretário, Paulo 
Penteado Teixeira Junior, o 2° secretário, 
Alexandre Mourão Tieri, e o 1º tesoureiro, 
Marcelo Rovere.  

Também marcou presença o pro-
curador de Justiça aposentado, ex-gover-
nador do Estado de São Paulo e ex-procu-
rador-geral de Justiça Luiz Antônio Fleury 
Filho, que já presidiu a Conamp e a APMP, 
e que, como deputado federal, atuou mui-
tas vezes em benefício do Ministério Pú-
blico em Brasília. Esteve presente ainda, 
na reunião  da Conamp, o PGJ Márcio Fer-
nando Elias Rosa.

A diretoria da APMP adianta que 
estará presente nas sessões de discus-
são e provável votação da PEC 63, mar-
cadas para o início de julho. Neste ano, 
representantes da entidade paulista es-
tiveram presentes em todas as discus-
sões sobre a matéria em Brasília. Recen-
temente, foi confirmada a inclusão da 

PEC 63 (que trata do ATS) na pauta do Ple-
nário do Senado para prosseguimento da 
discussão em primeiro turno. Assim, caso 
não ocorra mais apresentação de emen-
das ou falta de quórum, haverá a quarta 
sessão de discussão no dia 1º de julho, e 
a quinta e última sessão de discussão e 
possibilidade de votação no dia seguinte.

Diretoria acompanha trâmite e 
votação da PEC 63 no Senado

Representantes da Conamp, da APMP e de outras entidades estaduais reunidos em São Paulo
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GRUPOS DE ESTUDOS

Diretores da APMP, da Sede Regional e membros do Ministério Público durante evento no interior paulista
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LEGITIMIDADE DO 
 PROMOTOR CRIMINAL

O secretário do CSMP, Motauri 
Ciocchetti de Souza, apresentou, em 
31/05, no GE “Queiroz Filho”, em São 
José do Rio Preto, a palestra “Legiti-
midade do Promotor de Justiça Cri-
minal para instauração de inquérito 
civil e ajuizamento de ação civil pú-
blica em matérias criminais”. “A meu 
ver, o Ministério Público é uma gran-
de família, trabalhando para que o 
Brasil se torne um país melhor”, afir-
mou o palestrante, que fez questão 
de elogiar o trabalho da atual gestão 
da APMP como entidade de classe. 
“Parabenizo o presidente Felipe Lo-
cke Cavalcanti e toda a sua diretoria”.

DESAFIOS INSTITUCIONAIS 
DO MINISTéRIO PúBLICO

O GE “Magalhães Noronha”, de 
Araraquara, recebeu em 24/05 o pro-
curador-geral de Justiça Márcio Elias 
Rosa, que falou sobre “MP, desafios 
institucionais”. Questionado sobre a 
limitação de diárias no anteprojeto de 
sua autoria enviado ao Órgão Especial, 
o PGJ afirmou: “[O projeto] fixa o va-
lor unitário em 1/60 avos da entrância 
final. (...) Sendo certo que só se pode 
perceber diária por dia efetivamente 
trabalhado. (...) O MP é a segunda ins-
tituição do Estado de São Paulo que 
mais gasta com diária. (...) Sobretudo 
porque praticamos a geração de diária 
por presunção de despesa.”

CORRUPÇÃO E  CRIME 
ORGANIZADO

A diretoria da APMP esteve 
presente à reunião do Grupo de Es-
tudos “Ibrahin Nobre”, em Santos, 
no dia 10/05. O convidado desta edi-
ção foi o procurador de Justiça cri-
minal da Capital,  José Reinaldo Gui-
marães Carneiro, que falou sobre  o 
tema “Enfrentamento da corrupção 
e das organizações criminosas: refle-
xões sobre uma proposta de atuação 
integrada do MP brasileiro”. Durante 
a reunião foi anunciada ainda a subs-
tituição do coordenador regional do 
Grupo de Estudos da Baixada Santis-
ta.  O promotor André Luiz dos San-
tos deu lugar à promotora de São Vi-
cente Almachia Zwarg.

Inauguradas novas instalações 
da Regional Taubaté da APMP
Diretoria compareceu à solenidade de entrega do novo imóvel

A Sede Regional de Taubaté da APMP 
teve novas instalações inaugura-
das no dia 20 de maio. O imóvel, 

mais moderno, confortável e adequado 
ao atendimento dos associados, tem a 

Promotor doa obra 
de sua autoria para 

o novo prédio

Pintura retrata o Centro da cidade de Silveiras

Fo
to

: L
ui

z H
en

riq
ue

/A
PM

P

vantagem adicional de estar localizado 
próximo ao Fórum local. A escolha e re-
forma do novo espaço é resultado do tra-
balho do diretor da Regional, José Carlos 
de Oliveira Sampaio, auxiliado pelo dire-
tor adjunto Luís Fernando Scavone de 
Macedo e pelos conselheiros regionais 
José Benedito Moreira e Daniela Rangel 
Cunha Amadei. A diretoria da APMP foi 
representada na solenidade de inaugu-
ração das novas instalações, em Tauba-
té, pelo presidente Felipe Locke Caval-
canti, pelo 2º vice-presidente Gabriel 
Bittencourt Perez e pelo 1º tesoureiro 
Marcelo Rovere. 

Também estiveram presentes di-
versos membros do Ministério Público, 
como os promotores de Justiça de Tau-
baté Osvaldo de Oliveira Coelho, Fer-
nando de Almeida Pedroso, Frederico 
Augusto Neves Araújo, Paulo José de 
Palma e Manoel Sérgio da Rocha Mon-
teiro, o promotor de Justiça de Roseira 
Carlos Schelini Cesar, o promotor de Jus-
tiça de São José dos Campos João Carlos 
de Camargo Maia e o promotor de Justi-
ça aposentado José Carlos Ferreira Maia, 
que presenteou a nova sede com um de 
seus trabalhos como artista plástico (leia 
texto à esquerda). A cerimônia foi suce-
dida por jantar oferecido pela APMP no 
restaurante Armazém 18, na região cen-
tral de Taubaté, com participação de de-
zenas de associados e membros do MP.

O promotor de Justiça apo-
sentado José Carlos Ferreira Maia, 
também conhecido como Tom Maia, 
doou à Regional de Taubaté uma de 
suas obras. O quadro, uma de suas 
produções em bico de pena, ganhou 
medalha de prata no XXXV Salão da 
Associação Paulista de Belas Artes, 
em 1977. Tom Maia pertence hoje à 
Comissão de Apoio ao Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Ar-
tístico, Arqueológico e Turístico do 
Estado de São Paulo (Condephaat).
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Presidente Prudente sediou em maio o 
1º Fórum Nacional do Meio Ambiente
Evento foi realizado por iniciativa da APMP e da 29ª Subseção da OAB, daquele município

Com iniciativa da APMP e da 29ª 
Subseção da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), de Presi-

dente Prudente, foi realizado naquele 
município, nos dias 15 e 16 de maio, o 
1º Fórum Nacional de Meio Ambiente. 
No evento, personalidades de desta-
que em questões relacionadas ao se-
tor ambiental palestraram e discuti-
ram assuntos relacionados ao tema 
central “Cidade do Futuro”. O even-
to substituiu como uma nova versão, 
ampliada, o Fórum de Direito Ambien-
tal do Pontal do Paranapanema, que 
teve seis edições entre 2008 e 2013. 
O objetivo foi o de aprofundar as te-

máticas para além do enfoque jurídi-
co ou legal.

O presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, participou da abertura do 
evento, que reuniu, dentre outras auto-
ridades, prefeito de Presidente Pruden-
te, Milton Carlos de Mello, e o promotor 
de Justiça do Meio Ambiente e presiden-
te da Comissão Organizadora do Fórum 
de Direito Ambiental, Nelson Bugalho, 
a presidente da mesa, Lídia Helena da 
Costa Passos, procuradora de Justiça e 
Coordenadora do Centro de Apoio, e o 
promotor de Justiça operacional das Pro-
motorias de Justiça e de Tutela Coletiva, 
André Luiz Felício, além do promotor de 

Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP, discursa durante o Fórum Nacional

Justiça Marcos Akira Misuzaki, que tam-
bém integrou a Comissão Organizadora.

Durante o Fórum Nacional de 
Meio Ambiente, 17 profissionais espe-
cializados e graduados, representan-
tes do legislativo, judiciário, executivo 
e docentes de diversas universidades 
do país, expuseram ao público presente 
projetos e estudos envolvendo o tema 
“Cidade do Futuro”. Os palestrantes fa-
laram sobre mobilidade urbana, coleta 
e destinação adequada de resíduos só-
lidos e melhoria das condições ambien-
tais, como redução dos vários tipos de 
poluição e uma ampliação da arboriza-
ção e de áreas verdes. 

APMP, Cremesp e ESMP fizeram 
seminário em São João da Boa Vista

No dia 14 de maio, a APMP, o 
Conselho Regional de Medicina do Es-
tado de São Paulo (Cremesp) e a Escola 
Superior do Ministério Público (ESMP) 
realizaram o Seminário Interdisciplinar 
sobre Suicídio, em São João da Boa Vis-
ta. O evento foi idealizado pelo promo-
tor de Justiça Guilherme Athayde Ri-
beiro Franco, com apoio de Fausto Er-
nani Gonçalves Jardim, Donisete Tava-
res Moraes Oliveira e Nelson De Barros 
O’Reilly Filho. No evento, a conselhei-
ra do Cremesp, Denise Barbosa, abriu 
os trabalhos ao lado do promotor de 
Justiça e assessor da ESMP Daniel Ser-
ra Azul Guimarães. Em seguida, o vice-
presidente do Cremesp, Mauro Gomes 

Aranha de Lima, palestrou sobre “Sui-
cídio como fenômeno social”. Prosse-
guindo, o delegado do Cremesp junto 
à Delegacia Regional de Ribeirão Preto, 
Ibiracy de Barros Camargo, discorreu 
sobre “Epidemiologia, avaliação de ris-
co de suicídio e fatores de risco, mane-
jo e ética”. O presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, proferiu pales-
tra sobre “CVV- Noções gerais – O seu 
imprescindível papel na sociedade do 
Século XXI”. O evento foi prestigiado 
pelos promotores de São João da Boa 
Vista e de outras regiões, como Bian-
ca Reis D’Avila Faria, de Vargem Gran-
de do Sul, e Ernani de Menezes Junior, 
de Mogi-Mirim.
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Mesa de abertura do evento, que teve como tema central 'Cidades do Futuro'

Procuradores 
tomaram posse no 
Tribunal de Justiça

No dia 22 de maio, os procurado-
res de Justiça Alcides Malossi Junior e Ri-
cardo Sale Junior tomaram posse como 
desembargadores em cerimônia no Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (TJSP). Compa-
receram desembargadores, magistrados, 
membros do MP, servidores e familiares 
dos empossados. A diretoria da APMP foi 
representada pelo presidente Felipe Lo-
cke Cavalcanti (que compôs a mesa), o 1º 
tesoureiro Marcelo Rovere, a diretora do 
Departamento de Relações Públicas e de 
Eventos, Paula Castanheira Lamenza, e o 
suplente do Conselho Fiscal Pedro de Ca-
margo Elias. O orador da cerimônia foi o 
desembargador Hermann Herschander.
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APMP é novamente campeã geral do 
Torneio Nacional de Futebol do MP
A Associação Paulista e a Conamp anunciaram que São Paulo sediará os jogos de 2015

Assim como em 2013, a APMP foi 
novamente campeã geral do Tor-
neio Nacional de Futebol Society 

do Ministério Público, disputado neste ano 
em Foz do Iguaçú (PR), entre os dias 30 de 
abril e 4 de maio. Dessa vez, foi campeã em 
duas das quatro categorias disputadas: na 
Livre (com atletas de todas as idades) e na 
Super Master (acima de 45 anos). O Para-
ná venceu na Master (de 35 a 45 anos) e o 
Rio Grande do Sul, na Sênior (53 anos ou 
mais), categorias em que a APMP foi vice-
campeã. A 13ª edição do torneio, realiza-
do anualmente pela Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público (Co-
namp), foi organizada em conjunto com a 

Associação promoveu encontro de promotoras e procuradoras

Associação Paranaense do Ministério Pú-
blico e reuniu aproximadamente 800 pes-
soas, entre atletas, familiares e convidados.

Ao final do torneio, o presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e a presiden-
te da Conamp, Norma Angélica Reis Cardo-
so Cavalcanti, anunciaram que São Paulo 
sediará os jogos de 2015. Luciano Couti-
nho, diretor do Departamento de Esportes 
da APMP e goleiro da equipe campeã na 
categoria Livre, elogiou o campeonato e o 
desempenho dos paulistas: “Pela primeira 
vez, nossos times chegaram às finais nas 
quatro categorias disputadas.  Dois times 
foram campeões e os outros vice, dando a 
São Paulo mais um título de campeão ge-

ral”. Além de Felipe Locke e Luciano Cou-
tinho, representaram a APMP no torneio 
Marcelo Rovere, 1º tesoureiro, e Rafael 
Abujamra, que também é diretor do De-
partamento de Esportes.

Em Foz do Iguaçú, os jogos foram 
disputados em seis campos de quatro lo-
cais: Associação Atlética do Banco do Brasil, 
Iguassu Resort, Hotel Dom Pedro Palace e 
Bourbon Resort. Durante o torneio, acon-
teceram atividades paralelas aos jogos ofi-
ciais.  A primeira foi um jogo de futebol fe-
minino, em homenagem à Norma Cavalcan-
ti, primeira mulher a presidir a Conamp.  A 
segunda atividade foi uma caminhada de 5 
quilômetros, no Mirante do Itaipu.

O restaurante Oca Tupiniquim, em 
São Paulo, foi palco do encontro de pro-
motoras e procuradoras de Justiça do Mi-

nistério Público paulista, no dia 23/05. Or-
ganizado pela diretora do Departamento de 
Relações Públicas e de Eventos da APMP, 

Paula Castanheira Lamenza, o jantar reu-
niu mulheres de todas as idades, da ati-
va e aposentadas. A procuradora de Jus-
tiça aposentada Inês do Amaral Buschel 
elogiou o evento: “Nós, mulheres do MP, 
deveríamos nos aproximar mais”. A dire-
tora Paula Lamenza acrescentou: “Nós, 
mulheres, temos uma participação fe-
minina importante no Ministério Públi-
co”. A APMP também foi representada 
no evento pela diretora do Departamen-
to de Aposentados, Cyrdêmia  da Gama 
Botto, e do Departamento de Patrimô-
nio, Fabiola Moran Faloppa.
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Reunião organizada pela APMP foi elogiada pelas representantes do Ministério Público de São Paulo


