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CNMP regulamenta auxílio-moradia
APMP fez 1º requerimento do benefício à PGJ em 2013 e reforçou solicitação

O Conselho Nacional do Ministé-
rio Público aprovou proposta de reso-
lução que regulamenta a concessão de 
auxílio-moradia, de caráter indenizató-
rio, aos membros do Ministério Público 
da União e dos Estados. De acordo com a 
proposta, os membros do Ministério Pú-
blico em atividade fazem jus à ajuda de 
custo para moradia, desde que não dis-
ponibilizado imóvel funcional condigno, 
na localidade de lotação ou de sua efeti-
va residência. A APMP fez o primeiro re-
querimento do benefício à PGJ em outu-
bro de 2013 e reforçou a solicitação em 
setembro deste ano.                      Página 3

Concedida liminar 
à integralidade da 

aposentadoria
O TJSP concedeu liminar em ADIn 

que assegura o regime da integralidade 
de aposentadoria aos agentes públicos 
que ingressaram na instituição até 23 de 
junho de 2014, e ainda a conservação do 
regime previdenciário próprio para aque-
les que já eram servidores da União, de 
outros Estados e municípios.    Página 7

APMP inaugura nova 
área de lazer na Sede 

Campestre
Foi inaugurada na Sede Campes-

tre, no mês de outubro, uma nova área 
de lazer. Os associados contam agora 
com brinquedoteca, salas de videoga-
mes, quadra de futebol e vôlei de areia, 
novos mobiliários nas áreas da piscina, 
vestiário remodelado e sauna seca, além 
de galeria de troféus.                  Página 8

Departamento de Turismo amplia 
serviços e venda de pacotes

Depois de passar por uma com-
pleta reestruturação, o Departamento 
de Turismo da APMP ampliou conside-
ravelmente seu leque de serviços e, 
como consequência, a venda de  pacotes 
de viagens. Para maior comodidade e 
eficiência no atendimento aos associa-
dos, o setor fechou parceria com mais 
uma casa de câmbio para garantir as 

melhores taxas do mercado, expandiu 
o leque de coberturas nos seguros de 
viagem, padronizou e agilizou os servi-
ços com a certificação ISO 9001. Com 
isso, o departamento alcançou um re-
sultado surpreendente: em setembro 
deste ano, com apenas nove meses de 
trabalho, o setor superou o total de 
negociações de 2013.      Páginas 4 e 5

Em setembro, com apenas nove meses de trabalho, o setor superou o total de negociações de 2013

Fo
to

: L
ui

z H
en

riq
ue

/A
PM

P



Boletim Informativo da Associação Paulista do Ministério Público
Ano II, Nº 17, Outubro de 2014

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 e editor: Marcos Palhares (MTb: CE 01144 JP)
Pauta, supervisão e aprovação: Diretoria da APMP
Diretores do Departamento de Publicações: Eronides Aparecido 
 Rodrigues dos Santos, Valéria Maiolini
Encarregado do Departamento: Rodrigo Vicente de Oliveira
Assessoria de Imprensa, reportagem e textos: Dora Estevam, Marcos 
Palhares e Paula Dutra

Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP – GESTÃO 2013/ 2014
Presidente: Felipe Locke Cavalcanti
1º Vice-presidente: Marcio Sérgio Christino
2º Vice-presidente: Gabriel Bittencourt Perez
1º Secretário: Paulo Penteado Teixeira Junior
2º Secretário: Alexandre Mourão Tieri
1º Tesoureiro: Marcelo Rovere
2º Tesoureiro: Francisco Antonio Gnipper Cirillo
Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto

Diretora de Patrimônio: Fabíola Moran Faloppa
Diretor de Relações Públicas: Paula Castanheira Lamenza
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 & OPINIÕES

2 APMP em Ação - Outubro de 2014

APMP EM AÇÃO

NA INTERNET:
www.apmp.com.br

Facebook:
APMP - Associação Paulista do Ministério  Público

Twitter:
@apmp_sp

PRESENTE NOS MOMENTOS CRUCIAIS

No mês de outubro, os promo-
tores e procuradores de Justiça obtive-
ram mais uma vitória: a regulamenta-
ção, pelo Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP), do pagamento 
de auxílio-moradia nos locais em que 
não haja residências oficiais. Trata-se 
de uma reivindicação que, em São Pau-
lo, não é recente. A atual diretoria da 
APMP fez o primeiro requerimento do 
pagamento de auzílio-moradia à Procu-
radoria-Geral de Justiça (PGJ) em ou-
tubro de 2013 - e, em setembro deste 
ano, reforçou a solicitação.

Mas um evento foi crucial para 
que a regulamentação do auxílio-mo-
radia fosse aprovada pelo CNMP, a 1ª 
reunião extraordinária da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp) de 2014, em 1º de 
outubro, com representantes, entre 
outros, do Colégio Nacional de Procu-
radores-Gerais (CNPG), do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), 

das associações na-
cionais e estaduais.

Foi uma reu-
nião histórica e a diretoria da APMP foi 
a única entidade paulista a participar. Na 
ocasião, defendemos o pagamento uni-
versal do auxílio-moradia, para todos os 
membros do Ministério Público, num va-
lor unificado, sem escalonamento, com 
o único requisito de ocorrer onde não 
houver residência oficial condigna.

E que isso seja feito o mais breve 
possível em São Paulo, uma vez que há 
14 Estados nos quais a Magistratura e o 
Ministério Público já recebem o auxílio-
moradia. Da mesma forma, lutamos em 
defesa de outros direitos e prerrogativas 
da classe, como o pagamento do valor 
integral do auxílio-mudança.

Esta é a APMP: atuante, protago-
nista e, acima de tudo, independente!

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação 

Paulista do Ministério Público

“Gostaria de elogiar a iniciativa 
da APMP em ter este mural com apre-
sentação de depoimentos de promoto-
res de Justiça de outros tempos na insti-
tuição. A história das instituições preci-
sa ser lembrada e precisa ser escrita. O 
meu papel foi simplesmente de ser mais 
uma pedra ainda nos alicerces desta ins-
tituição que, a meu ver, tem um futuro 
brilhante. Que seja, um dia, uma grande 

catedral para o bem da sociedade brasi-
leira.” – Carlos Francisco Bezerra da Ro-
cha Bandeira Lins, procurador de Justi-
ça aposentado, sobre a seção Mural dos 
Aposentados do site da APMP

“Parabéns à APMP pelo excelen-
te trabalho!” – Sueli de Fátima Buzo Ri-
viera, procuradora de Justiça, sobre no-
tícia de que o Departamento de Previ-
dência da APMP requereu à Procurado-
ria-Geral de Justiça propositura de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 
visando garantir o regime previdenciá-
rio da integralidade aos que ingressa-
ram na instituição após 23/01/2013, e 
ainda a conservação do regime daque-
les que já eram servidores

TUTELA ANTECIPADA PARA 
OBTER INFORMAÇÕES

No início do mês de setem-
bro, o Escritório Rangel do Nascimen-
to Advogados Associados ingressou 
com ação em favor da APMP face à 
Fazenda do Estado de São Paulo e o 
Ministério Público, solicitando que os 
requerimentos formulados pela en-
tidade de classe e não respondidos 
pela Administração fossem acolhidos 
por determinação judicial, visando 
a obtenção das respostas necessá-
rias para a defesa dos interesses dos 
membros do  Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP). No dia 
2 de outubro de 2014, o juiz Luís Fe-
lipe Ferrari Bedendi, da 14ª Vara de 
Fazenda Pública, deferiu a antecipa-
ção de tutela, determinando ao Mi-
nistério Público de São Paulo a pron-
ta resposta aos pedidos de informa-
ção da entidade de classe.

DEMONSTRAÇÕES CONTáBEIS 
SÃO APROvADAS
As demonstrações contábeis 

da APMP, referentes ao balanço do 
exercício de 2013, foram integralmen-
te aprovadas pela empresa BDO RCS 
Auditores Independentes, uma das 
cinco maiores do ramo. Esta é mais 
uma demonstração da atual direto-
ria de que suas diretrizes garantem 
uma administração austera e trans-
parente, com otimização dos recur-
sos disponíveis e planejamento ade-
quado. A BDO analisou o balanço, o 
resultado contábil, as mutações de 
patrimônio e fluxos de caixa da APMP. 
Após apresentação de toda a docu-
mentação, os auditores as considera-
ram 100% adequadas. Concluiu o re-
latório: “As demonstrações contábeis 
apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da APMP”.
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CNMP regulamentou concessão de 
 auxílio-moradia aos membros do MP

Texto estabelece que o valor do auxílio não poderá exceder o fixado para os ministros do STF

Por unanimidade, o Plenário do 
Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CMNP) aprovou, em 

07/10, durante a 1ª Sessão Extraordi-
nária de 2014, proposta de resolução 
que regulamenta a concessão de auxí-
lio-moradia, de caráter indenizatório, 
aos membros do Ministério Público da 
União e dos Estados. De acordo com a 
proposta, cujo relator foi o conselhei-
ro Jeferson Coelho, presidente da Co-
missão de Controle Administrativo e 
Financeiro, os membros do Ministério 
Público em atividade fazem jus à ajuda 
de custo para moradia, desde que não 
disponibilizado imóvel funcional con-
digno, na localidade de lotação ou de 
sua efetiva residência.

O texto estabelece que o valor 
do auxílio não poderá exceder o fixado 
para os ministros do Supremo Tribu-
nal Federal e não será inferior àquele 
pago aos membros do Poder Judiciário 
correspondente. Ainda de acordo com 
a proposta, não terá direito ao auxílio 
e, de igual modo o seu pagamento ces-
sará quando: I – estiver aposentado ou 
em disponibilidade; II – estiver afastado 

Muito antes que o CNMP 
aprovasse a concessão de auxílio-
moradia, de caráter indenizatório, 
aos membros do Ministério Público 
da União e dos Estados, que ocor-
reu em 07/10, a APMP já havia fei-
to essa solicitação à Procuradoria-
Geral de Justiça de São Paulo. O pri-
meiro requerimento neste sentido 
foi feito há um ano, em 1º de ou-
tubro de 2013, e o segundo, para 
reiterar a solicitação, em 26 de se-
tembro de 2014.

Os dois requerimentos fei-
tos pela entidade de classe no pe-
ríodo, que não tiveram resposta, 
basearam-se no art. 181, inciso IV, 
da Lei Orgânica Estadual, que de-
termina que o pagamento é legal, 
já que não há moradia oficial para 
membros do Ministério Público no 
Estado de São Paulo (MPSP).

ou licenciado; III - seu cônjuge ou com-
panheiro ocupe imóvel funcional ou re-
ceba auxílio-moradia na mesma locali-
dade. Além disso, a proposta determi-
na que o CNMP e cada unidade do MP 
poderão expedir normas complemen-
tares à resolução.
REUNIÃO HISTÓRICA - A diretoria da 
APMP participou em 1º/10, em Brasília, 
de um evento crucial para que a conces-
são do auxílio-moradia para os mem-
bros do Ministério Público fosse regu-
lamentada, com aprovação pelo CNMP. 
O debate ocorreu durante a 1ª reunião 
extraordinária da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público 
(Conamp) de 2014. A APMP foi a única 
entidade paulista a participar daquele 
encontro. Representaram a Associação, 
naquela ocasião, o presidente Felipe Lo-
cke Cavalcanti, 1º vice-presidente Mar-
cio Sérgio Christino e 1º secretário Pau-
lo Penteado Teixeira Junior.

Compareceram também inte-
grantes do Colégio Nacional de Procu-
radores-Gerais (CNPG), do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), 

das associações nacionais da Magistra-
tura (AMB) e do Ministério Público (Co-
namp), e todas as associações estaduais 
do Ministério Público e da União. Naque-
la ocasião, o presidente da APMP citou 
o caráter unitário do Ministério Público 
e da Magistratura, segundo a simetria 
que decorre da resolução 133/2011 do 
CNJ, de sua autoria.

“Nos parece que a resolução do 
CNJ deixa explícito o mérito dessa de-
cisão do ministro Fux. Ou seja, deve-se 
fazer o pagamento universal do auxílio-
moradia para todos, num valor unifica-
do sem escalonamento, com um único 
requisito: onde não houver residência 
oficial condigna. Este deve ser o pensa-
mento de todos nós”, ressaltou o pre-
sidente da APMP, observando que há 
14 Estados nos quais a Magistratura e 
o Ministério Público já recebem o au-
xílio-moradia.

APMP fez 1º 
requerimento à 
PGJ há um ano

Marcio Sérgio Christino, Felipe Locke Cavalcanti e Paulo Penteado em reunião histórica, no dia 1º/10
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Departamento de Turismo da APMP amplia serviços e venda de pacotes
Reestruturação do departamento traz mais vantagens aos associados, renegociações melhoram condições no setor e otimizam os recursos existentes, com operadoras que oferecem mais opções

Depois de passar por uma completa reestrutura-
ção, o Departamento de Turismo da APMP am-
pliou consideravelmente seu leque de serviços 

e, como consequência, a venda de pacotes de viagens. 
Para maior comodidade e eficiência no atendimento aos 
associados, o setor fechou parceria com mais uma casa 
de câmbio para garantir as melhores taxas do mercado, 
expandiu o leque de coberturas nos seguros de viagem, 
padronizou e agilizou os serviços com a certificação ISO 
9001. Com isso, o departamento alcançou um resulta-
do surpreendente: em setembro deste ano, com apenas 
nove meses de trabalho, o setor superou o total de ne-
gociações de 2013.

“O que pautou a reestruturação foi o aprimoramen-
to dos serviços prestados, buscando mais eficiência e um 
melhor atendimento aos associados”, comenta a direto-
ra Mariani Atchabahian, do Departamento de Convênios 
e Turismo da APMP. Ao ser acionada por um associado, 
a equipe do Departamento de Turismo, supervisionada 
por Juliana Paula de Oliveira, faz uma minuciosa pesqui-
sa com as agências conveniadas, assim como com as re-
des de hotéis, em busca das melhores ofertas de paco-
tes, passagens, seguros de viagem, locação de veículos 
e hospedagem. Todos os valores são exclusivos para os 
associados da APMP e seus dependentes, sem limite de 
idade. O objetivo é otimizar os trâmites necessários para 
a viagem desejada, internacional ou nacional, a passeio 
ou para compromissos profissionais. 

A reestruturação feita pela di-
retoria da APMP no Departamento de 
Turismo trouxe mais vantagens para os 
associados. As renegociações melhora-
ram ainda mais as condições no setor 
e otimizaram os recursos existentes, 
com operadoras que oferecem mais 
opções de hotéis, pacotes diferencia-
dos e valores atraentes. Um exemplo 
foram os convênios fechados recen-
temente, pelo Departamento, com a 
Ahoba e a Best Brazil.

“Além de renegociar as condi-
ções com as operadoras tradicionais, 
fizemos convênios com outras que ofe-
recem maior opção de hotéis”, afirma 

Toda a equipe possui formação na área de Turismo: Alessandra Silva, Bruna Moraes, Cléia Siqueira, Flávia Rodrigues, Isabelle Veronese, Jéssica Francisco e Juliana Paula de Oliveira

Reestruturação trouxe mais vantagens aos associados
Juliana Paula de Oliveira, supervisora do 
Departamento de Turismo da APMP. “É 
o caso da Ahoba. Já a Best Brazil ofere-
ce pacotes diferenciados, como o de vi-
sitação à Côrte Criminal Internacional, 
que já ocorreu em Washington e Nova 
York e ocorrerá agora em Paris. Os pa-
cotes são exclusivos para a APMP e a As-
sociação Paulista de Magistrados (Apa-
magis)”, acrescenta Juliana.

A supervisora do departamento 
destaca ainda o acordo feito diretamen-
te com a Hertz internacional, que per-
mite preços mais vantajosos porque lida 
com montantes maiores. “Neste caso es-
pecífico, os descontos, que variavam de 

15% a 20%, passaram para 25% para os 
nossos associados”, revela Juliana Oli-
veira, que trabalha em equipe com ou-
tras seis funcionárias, todas com for-
mação na área de Turismo: Alessandra 
Silva, Bruna Moraes, Cléia Siqueira, Flá-
via Rodrigues, Isabelle Veronese e Jés-
sica Francisco.

Para acionar o Departamento de 
Turismo da APMP, o associado pode ligar 
para o telefone (11) 3188-6464, opção 
4, ou então escrever para o email julia-
na.oliveira@apmp.com.br, ou ainda di-
rigir-se pessoalmente à Sede Executiva, 
no prédio sede do Ministério Público - 
Rua Riachuelo, 115, Centro, São Paulo.
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Departamento de Turismo da APMP amplia serviços e venda de pacotes
Reestruturação do departamento traz mais vantagens aos associados, renegociações melhoram condições no setor e otimizam os recursos existentes, com operadoras que oferecem mais opções

A qualidade e o profissionalismo do atendimento e dos 
serviços prestados pela APMP conquistaram uma chancela incon-
testável: a certificação com o ISO 9001, conjunto de requisitos e 
normas técnicas que atestam a confiança de que a organização 
é capaz de fornecer regularmente produtos e serviços que aten-
dam às necessidades e as expectativas dos associados), e que 
estão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

O Departamento de Turismo é um dos setores que já co-
lhem os resultados da implantação do Sistema de Gestão da Qua-
lidade. “No início do processo, nossa meta era atingir pelo me-
nos 90% de bom/ótimo, principalmente no quesito atendimen-
to ao associado. Desde a certificação, temos ultrapassado estes 
índices todos os meses”, revela Juliana Paula de Oliveira, super-
visora do departamento, que integrou a comissão voluntária de 
funcionários que acompanharam todo o processo do ISO 9001.

Em nove meses, setor superou 
negociações de 2013

Toda a equipe possui formação na área de Turismo: Alessandra Silva, Bruna Moraes, Cléia Siqueira, Flávia Rodrigues, Isabelle Veronese, Jéssica Francisco e Juliana Paula de Oliveira

'O serviço é excelente', elogia a procuradora Maria Aparecida Berti Cunha

Certificado ISO 9001 padroniza e 
agiliza atendimentos e serviços

O investimento da atual diretoria da APMP no Depar-
tamento de Turismo alcançou, em curto período, um resul-
tado significativo e surpreendente: em setembro deste ano, 
com apenas nove meses de trabalho, o setor atingiu a mar-
ca de mais de R$ 11 milhões em negociações, totalizando 
9.652 atendimentos até aquele mês (média de 1,1 mil aten-
dimentos mensais) e 5.878 pacotes fechados. Estes núme-
ros são maiores que os do ano passado inteiro.

“Além do atendimento diferenciado que damos aos 
associados, resolvendo os trâmites burocráticos, procuramos 
oferecer preços bastante diferenciados, graças aos acordos 
que temos e que sempre estamos fazendo”, afirma Juliana 
Paula de Oliveira, supervisora do Departamento de Turis-
mo da APMP. O setor  conta com uma equipe de sete fun-
cionárias, incluindo telefonista, trabalha com 27 operadoras 
conveniadas e uma rede formada por 17 hotéis, duas com-
panhias de seguro de viagem e duas empresas de câmbio.

A satisfação dos associados é evidente. “O serviço 
do Departamento de Turismo da APMP é excelente. As me-
ninas são ótimas, bem preparadas e procuram sempre pes-
quisar todas as informações necessárias”, atesta a procura-
dora de Justiça Maria Aparecida Berti Cunha. “Recorro ao 
setor para comprar pacotes de turismo, moedas estrangei-
ras e passagens aéreas. Prefiro os serviços da APMP por-
que tenho a certeza de que será tudo bem feito e, princi-
palmente, pela questão da confiança, que é indispensável”, 
completa a associada.
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APMP NA IMPRENSA Aprovado regime de urgência 
para o PLC 34 na Assembleia

Diretoria da APMP acompanhou aprovação no Colégio de Líderes

As diretorias da APMP e da Asso-
ciação Paulista de Magistrados (Apama-
gis) deram continuidade, em 03/10, às 
suas atividades em cooperação. Na Sede 
Executiva da APMP, os diretores das duas 
entidades de classe reuniram-se e trocam 
informações para melhorar os serviços 
prestados aos seus associados nos res-
pectivos departamentos de Convênios 
e de Turismo.

Pela APMP, participaram o 1º se-
cretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, a 
diretora de Convênios e Turismo, Mariani 
Atchabahian, a diretora de Relações Pú-

‘REUNIÃO HISTÓRICA’ é
DESTAqUE EM BLOG

A APMP participou, em Brasí-
lia, de um evento crucial para que a 
concessão do auxílio-moradia para os 
membros do Ministério Público fosse 
regulamentada, com aprovação pelo 
Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP) em 07/10. O blog “Inte-
resse Público”, do jornalista Frederi-
co Vasconcelos, da Folha de S.Paulo, 
destacou em 08/10 texto publicado 
pela Associação Nacional dos Procu-
radores da República (ANPR) afirman-
do que “em reunião histórica no dia 
1º de outubro, cerca de 40 lideranças 
do Ministério Público e do Judiciário, 
incluindo presidentes das associações 
e procuradores-gerais de Justiça, dis-
cutiram demandas das carreiras pela 
regulamentação do pagamento do 
auxílio-moradia”. O debate ocorreu 
durante a 1ª reunião extraordinária 
da Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Conamp) 
de 2014. A APMP foi a única entida-
de paulista a participar daquele en-
contro. Representaram a Associação, 
naquela ocasião, o presidente Felipe 
Locke Cavalcanti, 1º vice-presidente 
Marcio Sérgio Christino e 1º secre-
tário Paulo Penteado Teixeira Junior.

PROMOTORES qUE SURFAM 
FORAM TEMA DE REvISTA

Em sua edição nº 9, a publi-
cação “Poderes em Revista”, de Sal-
vador (BA), trouxe como reportagem 
de capa “A vida além do Direito – Pro-
motores que buscam no surfe a tran-
quilidade para seguir adiante nas ati-
vidades”. O texto destaca a Sede Li-
torânea da APMP, que recebeu em 
23 e 24 de março de 2013 seu 1º En-
contro de Surf, e cita os promotores 
de Justiça Alexandre Cid de Andrade, 
Wilson Ricardo Coelho Tafner, Marce-
lo Rovere e Alexandre Mourão Tieri - 
os dois últimos, respectivamente, 1º 
tesoureiro e 2º secretário da entida-
de de classe paulista. Algumas das fo-
tos que ilustram a reportagem, inclu-
sive, foram feitas por Rodrigo Cravo, 
encarregado do setor de Audiovisual 
da APMP. O texto da revista é assina-
do por Victor Uchôa.

A diretoria da APMP acompanhou em 
21/10 os trabalhos do Colégio de Lí-
deres na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo (Alesp), que aprovou re-
querimento para que o Projeto de Lei Com-
plementar 34/2014, que prevê, entre outros 
itens, da implantação do auxílio-saúde e do 
novo regime de remuneração para os mem-
bros do Ministério Público, seja apreciado 
em Regime de Urgência pelos parlamenta-
res daquela Casa. O 2º vice-presidente da 
APMP, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º se-
cretário Paulo Penteado Teixeira Junior e a 
diretora de Relações Públicas e de Eventos, 
Paula Castanheira Lamenza, fizeram visitas a 
deputados e líderes partidários para garan-
tir que o citado requerimento fosse aprova-

do, assim como aconteceu em agosto com 
o PL 1016/2014, que implementa o auxílio-
saúde para a magistratura.

Não é a primeira vez que a direto-
ria da APMP se envolve diretamente com 
o tema. Em julho e agosto deste ano, o pre-
sidente da Associação, Felipe Locke Caval-
canti, esteve em diversas ocasiões na Alesp, 
em visita a parlamentares, inclusive ao de-
putado estadual Fernando Capez, nomeado 
relator do projeto, defendendo sua aprova-
ção. No dia 21/08, a APMP enviou ao pro-
curador-geral de Justiça, Márcio Fernando 
Elias Rosa, um ofício requerendo esforço 
para que a PLC 34/2014 ganhasse regime 
de urgência, o mesmo tratamento dado ao 
projeto do Tribunal de Justiça.

Paula Castanheira Lamenza, Gabriel Bittencourt Perez e Paulo Penteado durante mobilização na Alesp

APMP e Apamagis dão continuidade 
às atividades em cooperação

blicas e de Eventos, Paula Castanheira La-
menza, e a supervisora do Departamen-
to de Turismo, Juliana Paula de Oliveira. 
A Apamagis foi representada pelo diretor 
do Núcleo de Turismo, Ademir Modesto 
de Souza, pela diretora do Departamen-
to de Relações Internacionais, Tânia Maria 
Ahualli, e pela diretora-adjunta do Depar-
tamento de Convênios, Mônica de Cassia 
Thomaz Perez Reis Lobo.

Após a reunião, os diretores da 
APMP ofereceram almoço para os re-
presentantes da Apamagis no restauran-
te da Sede Social, no Largo São Francisco.
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vitória da classe: concedida liminar 
para integralidade da aposentadoria

APMP requereu ao PGJ propositura de ADIn em benefício dos que ingressaram após 23/01/2013

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) con-
cedeu na terça-feira, 15/10/2014, liminar em Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) que assegu-

ra o regime da integralidade de aposentadoria aos agentes 
públicos que ingressaram na instituição até 23 de junho de 
2014, e ainda a conservação do regime previdenciário pró-
prio para aqueles que já eram servidores da União, de ou-
tros Estados e municípios.

Antes disso, em 18/09/2014, a diretoria de Previdên-
cia da APMP requereu ao procurador-geral de Justiça, Márcio 
Fernando Elias Rosa, a propositura de ADIn visando garantir 
o regime previdenciário da integralidade aos que ingressaram 
na instituição após 23/01/2013, e para que se reconhecesse o 
sistema jurídico anterior daqueles que já eram funcionários de 
outros entes federativos. A ADIn foi proposta em 23/09/2014.

A APMP fez o requerimento após ter conhecimento 
sobre manifestações da São Paulo Previdência (SPPREV), que 
expediu ofícios à PGJ, em 17/06/2014 e 25/06/2014, solici-
tando informações sobre as pessoas que ingressaram no Mi-
nistério Público após 23/01/2013 e que tiveram desconto de 
11% nos seus vencimentos, a título de contribuição previden-
ciária, porque “com tais informações, a São Paulo Previdên-
cia providenciará os cálculos para fazer a devolução dos valo-
res pagos a maior”.
DEBATE DA APMP - No 1º Encontro sobre Prerrogativas Finan-
ceiras dos Membros do Ministério Público de São Paulo, reali-
zado em Barra Bonita (SP) entre os dias 29 e 31/08, houve am-
plo debate sobre o panorama do regime de aposentadoria, com 
apresentação a cargo das diretoras de Previdência da APMP, De-
borah Pierri e Maria da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida.

Diretoras Maria da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida e Deborah Pierri
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HOMENAGEM DA POLÍCIA MILITAR - O promotor de Jus-
tiça Edson Correa Batista foi homenageado em 22/10 com 
o colar "Cadete PM Ruytemberg Rocha", durante solenida-
de realizada na Academia de Polícia Militar do Barro Bran-
co (APMBB). A honraria foi concedida ao promotor pelos 
serviços prestados ao Núcleo Cadete Ruytemberg Rocha, à 
Sociedade Veteranos de 32, à APMBB e à Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. Na foto, o promotor Edson Corrêa Ba-
tista recebe os cumprimentos do comandante da APMBB, o 
coronel da Polícia Militar Reynaldo Rossi Simões.
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TÍTULO DE CIDADANIA - A promotora de Justiça Ethel Cipele, 
que atua na Comarca de Jaboticabal, recebeu o Título de Cida-
dania daquele município, junto com o presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP), José Renato Nalini, e com o chefe 
de gabinete da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da 
Federação das Associações Comercial do Estado de São Paulo 
(Facesp), Carlos Nabil Ghobril. Na mesma ocasião, Luís Antônio 
Garcia Júnior recebeu, em nome do Hospital São Marcos, o Di-
ploma de Honra ao Mérito. A solenidade, em 19/09, foi acom-
panhada pelo presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti.
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Na Festa das Crianças, APMP inaugura 
nova área de lazer na Sede Campestre

Associados têm agora brinquedoteca, salas de videogames, quadra de futebol e vôlei de areia

Durante a Festa das Crianças da 
APMP, no dia 19/10, em São Ro-
que, foi inaugurada na Sede Cam-

pestre uma nova área de lazer. Os associa-
dos contam agora com brinquedoteca, sa-
las de videogames, quadra de futebol e vô-
lei de areia, novos mobiliários nas áreas da 
piscina, vestiário remodelado e sauna seca, 
além de galeria de troféus. As reformas e 
aquisições são de responsabilidade da di-
retora do Departamento de Patrimônio da 

CAMINHADA ECOLÓGICA - No sábado, 11/10, o Departa-
mento de Eventos da APMP disponibilizou ônibus para le-
var os participantes de um passeio ecológico pela Estrada 
Velha de Santos. O passeio, que foi organizado pela direto-
ra do Departamento de Eventos da APMP, Paula Castanhei-
ra Lamenza, em conjunto com o assessor especial da presi-
dência, Antonio Luiz Benedan, contou com paradas progra-
madas para observar pontos turísticos, rumo ao litoral. A 
caminhada teve o apoio de um guia local, que acompanhou 
os associados. Chegando a Santos, o grupo seguiu para um 
restaurante reservado, onde serviram-se de paella.

vISITA NA SEDE EXECUTIvA - Em 14/10, a diretoria da APMP 
recebeu a visita de Zuleika Sucupira Kenworthy, primeira mu-
lher a ingressar no Ministério Público em São Paulo, no Brasil 
e na América Latina, sendo, também, a primeira procurado-
ra de Justiça do Estado em São Paulo. Ela foi recebida pela 
diretora do Departamento de Aposentados da APMP, Cyr-
dêmia da Gama Botto, pelo 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, 
e pelo diretor de Esportes, Luciano Gomes de Queiroz Cou-
tinho – que também é integrante do Conselho de Estudos 
e Políticas Institucionais (Conepi). Também estava presente 
o procurador de Justiça Luiz Cláudio Pastina.

APMP, Fabiola Moran Faloppa. Com o tema 
“Piratas do Caribe”, a Festa das Crianças 
reuniu mais de 300 pessoas. A programa-
ção variada, sob coordenação da diretora 
do Departamento de Relações Públicas e 
de Eventos da APMP, Paula Castanheira La-
menza, teve buffet temático, monitores,  
personagens fantasiados e brinquedos in-
fláveis, além de barracas de alimentação. 

Representando a diretoria da 
APMP, compareceram à festa e às inau-

gurações o presidente Felipe Locke Ca-
valcanti, o 1º secretário Paulo Pentea-
do Teixeira Junior, o 1º tesoureiro Mar-
celo Rovere, a diretora de Patrimônio 
Fabíola Moran Faloppa, a diretora de 
Relações Públicas e de Eventos Paula 
Castanheira Lamenza, o ouvidor Pau-
lo Juricic, o diretor de Esportes Lucia-
no Coutinho e  o diretor de Prerro-
gativas Funcionais Geraldo Rangel de 
França Neto.
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