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Reajuste nos salários dos ministros
do STF e do PGR terá reflexo no MP
Presidente Dilma sancionou leis; APMP requereu à PGJ aplicação do aumento

A
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presidente Dilma Rousseff sancionou, em 12/01, duas leis que
reajustam os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do
procurador-geral da República. Elas têm
reflexo nos vencimentos dos membros
do Ministério Público. Em 19/12/2014, a
diretoria da APMP já havia protocolado
na Procuradoria-Geral de Justiça requerimento para que seja implantado este
reajuste nos valores pagos no Ministério Público do Estado de São Paulo. O
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) concedeu liminar à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) determinando aos
procuradores-gerais de Justiça de todo
o país que adotem imediatamente o valor do subsídio. Páginas 2 (Editorial) e 3

O slackline, uma fita para execução de exercícios, foi uma das atividades monitoradas por uma equipe especializada

Acampamento de Verão da APMP
reuniu 60 crianças em São Roque
Uma equipe especializada em
recreações e lazer orientou e monitorou o grupo a praticar o stand up paddle, uma variação do surf, realizado
em pé e com ajuda de pá; o slackline,
uma fita para execução de exercícios;
e o water ball, que é uma bola inflável
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onde as crianças entram e ficam sobre
a água na piscina. Todos esses esportes
combinam força, equilíbrio e concentração. O acampamento foi encerrado
com partidas de futebol entre os monitores e as crianças e também a tradicional roda de brincadeiras. Página 6

Promotoria cria ação
de segurança em
Mogi das Cruzes
Com a medida, objetiva-se aprimorar o sistema de segurança pública,
inclusive nos aspectos de eficiência e
economicidade, e, em decorrência, melhorar os índices de infrações penais,
prevenir crimes na região e aumentar
a sensação de segurança da população.
O projeto foi idealizado pelos promotores de Justiça de Mogi das Cruzes, que
desenvolveram a proposta e, em reuniões prévias, propuseram a assinatura do documento aos demais órgãos de
segurança pública da Comarca. Página 5
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

MAIS UMA CONQUISTA PARA A CLASSE
A sanção das leis 13.091 e 13.092
pela presidente Dilma Rousseff, que reajustam os salários dos ministros do Supremo
Tribunal Federal e do procurador-geral da
República, com reflexo nos vencimentos
dos membros do Ministério Público, foi o
desfecho vitorioso de mais uma justa reivindicação institucional. Durante todo o
último semestre, a diretoria da APMP participou ativamente das mobilizações que
culminaram na aprovação dos subsídios.
Durante a votação final no Congresso, em dezembro, tivemos a presença
constante do 1º tesoureiro, Marcelo Rovere. Antes, em diversas ocasiões, também
participei pessoalmente da mobilização
em Brasília, bem como nosso 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Ju-

nior, e as diretoras
dos departamentos
de Patrimônio, Fabiola Moran Faloppa, e de Relações Públicas e de Eventos,
Paula Castanheira Lamenza.
Agora, seguiremos acompanhando no Congresso outra questão de suma
importância: a possível aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 63,
que dispõe sobre a implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) para
os membros do Ministério Público e Magistratura. Esta é a APMP, comprometida
unicamente com a defesa dos direitos e
das prerrogativas da classe.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação
Paulista do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, agradeceu à diretoria
da Associação Paulista do Ministério Público os cumprimentos pela sua reeleição:
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ÓRGÃO ESPECIAL APROVOU
NOVO CONCURSO PARA O MPSP
Foi aprovada por 31 votos a
seis, na reunião do Órgão Especial de
28/08, a realização de novo concurso
para o ingresso de 80 novos membros
no Ministério Público de São Paulo.
Votaram contra o concurso os procuradores de Justiça Antonio Calil Filho,
Natalia Fernandes Aliende da Matta, Maria Cristina Pera João Viegas
e Ruymar de Lima Nucci, Sergio Neves Coelho e Washington Epaminondas Medeiros Barra. Segundo eles, o
concurso não é oportuno. “O cenário é pouco favorável, com arrecadação caindo e situação econômica difícil no país. Tivemos gastos extraordinários, como o auxílio-moradia e o
aumento dos subsídios, e nada disso
estava previsto no orçamento”, observou Ruymar Nucci.

CSMP DEFINIU NORMAS PARA
INDICAÇÃO DE NOME AO CNJ
Foi aprovado por seis votos a
três, na reunião do Conselho Superior
do Ministério Público de 27/01, o conjunto de normas que regulamentará
as indicações à vaga de um membro
do Ministério Público de São Paulo
no Conselho Nacional de Justiça. A
maioria do colegiado apoiou o voto
da relatora, conselheira Martha Toledo Machado, que defendeu a manutenção de lista tríplice e também
que a decisão final fique a cargo do
procurador-geral de Justiça. Votaram contrariamente os conselheiros
Pedro de Jesus Juliotti, José Oswaldo Molineiro e Sergio Neves Coelho.
“Se não há impedimento jurídico, por
que não realizarmos da forma mais
democrática e indicarmos o mais votado?”, questionou Juliotti.
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).
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
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Dilma Rousseff sancionou reajuste de
salários de ministros do STF e do PGR
Em 2014, APMP requereu à PGJ aplicação do reajuste nos valores pagos aos membros do MPSP
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presidente Dilma Rousseff sancionou, em 12/01, duas leis que reajustam os salários dos ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
procurador-geral da República (PGR). O
reajuste nos salários, de 14,6%, passou
a ter validade a partir de 1º/01/2015.
As novas leis – de números 13.091 a referente ao STF e 13.092 a do PGR – têm
reflexo nos vencimentos dos membros
do Ministério Público.
Em 19/12/2014, a APMP já havia protocolado na Procuradoria-Geral
de Justiça (PGJ) requerimento para que
seja implantado este reajuste nos valores pagos a título de parcelas mensais extraordinárias aos membros do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP),
inclusive da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE).
Durante todo o último semestre, a
diretoria da APMP participou ativamente das mobilizações para aprovação dos
subsídios em Brasília, com a presença no
Congresso Nacional, em diferentes ocasiões, do presidente Felipe Locke Cavalcanti, do 1º vice-presidente Marcio Sérgio Christino, do 2º vice-presidente Gabriel Bittencourt Perez, do 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Junior, e das diretoras dos departamentos de Patrimônio, Fabiola Moran Faloppa, e de Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza.
SUBSÍDIOS FIXADOS POR LEI - Segundo
as normas sancionadas, a partir de 2016
o subsídio mensal desses ministros será
fixado por lei de iniciativa do STF, assim
como o subsídio mensal do procuradorgeral da República será definido por lei
de iniciativa do próprio PGR. Nas duas
situações, deverão ser observados os
critérios da “recuperação do seu poder
aquisitivo”, “posição do subsídio mensal de ministro do Supremo Tribunal Federal como teto remuneratório para a
administração pública” e “comparação
com os subsídios e as remunerações totais dos integrantes das demais carreiras
de Estado e do funcionalismo federal”.

AUXÍLIO-MORADIA - O pagamento do auxílio-moradia para os membros do Ministério Público foi um dos temas debatidos na reunião da Conamp realizada em
27/01, em Brasília. A entidade, junto com os representantes de todas as associações estaduais que a compõem, está mobilizada para atuar junto aos tribunais
superiores e conselhos nacionais, a fim de resguardar os direitos dos promotores
e procuradores de Justiça casados, aposentados e pensionistas. O presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, representou os colegas paulistas na reunião. Apesar
da liminar concedida em 25/09/2014 pelo Supremo Tribunal Federal, determinando pagamento imediato do auxílio-moradia para os juízes estaduais, e da garantia
de similaridade com o Ministério Público, o procurador-geral de Justiça, Márcio
Fernando Elias Rosa, afirmou no dia seguinte, durante reunião do Conselho de Estudo e Políticas Institucionais, que não havia previsão de pagamento do benefício
para classe em 2014. A APMP já havia protocolado na PGJ requerimento de implementação imediata do pagamento mensal do auxílio-moradia em 1º/10/2013,
e fez uma segunda solicitação em 25/09/2014. Até o fim de janeiro, data da reunião da Conamp, os pleito da APMP não haviam sido decididos ou respondidos.

Conamp obteve liminar para que PGJs
apliquem aumento do subsídio
No dia 16/01, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
concedeu liminar à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) determinando aos procuradores-gerais de Justiça de todo
o país que adotem imediatamente o
valor do subsídio do Procurador-Geral

da República como referência para o
pagamento dos membros do Ministério Público, incluindo os pensionistas
e inativos. A decisão, assinada pelo
conselheiro Esdras Dantas de Souza,
vem ratificar a constitucionalidade da
Lei Orgânica em vigor atualmente no
Estado de São Paulo.
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APMP NA IMPRENSA
TV FOLHA ENTREVISTOU 1º
VICE-PRESIDENTE DA APMP
O 1º vice-presidente da
APMP, Marcio Sérgio Christino, que
é também secretário da Procuradoria Criminal, foi entrevistado pela
TV Folha em 27/01 sobre segurança pública e facções do crime organizado. Também fez parte da mesa,
comandada pelo repórter Rogério
Pagnan, do caderno “Cotidiano”, o
delegado de Polícia Marcos Carneiro Lima. Ao ser questionado sobre
características semelhantes e diferentes das facções criminosas, Marcio Christino afirmou que no Brasil
elas possuem “uma natureza mais
empresarial”. O 1º vice-presidente
da APMP é considerado referência
para falar sobre crime organizado
devido às suas atividades, no início
dos anos 2000, no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) e também no
caso do grupo PCC.

JORNAL DA AFPESP DESTACOU
CONCURSO LITERÁRIO
A edição de janeiro do jornal
Folha do Servidor, da Associação dos
Funcionários do Estado de São Paulo (Afpesp), noticiou o resultado do
VI Concurso Literário da APMP, cuja
premiação ocorreu em 28/11/2014.
A publicação destacou o 1º lugar, na
categoria “Poesia”, do trabalho “Uma
perspectiva humana, para além de
uma letra”, de autoria de Paulo César Correa Borges, que é conselheiro
da Afpesp, e a 3º colocada, “A Cartilha”, do promotor de Justiça Sérgio
Roxo da Fonseca. O jornal também
registrou a participação, na solenidade de premiação, do presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e da
banca julgadora do concurso, composta pelos promotores Eudes Quintino de Oliveira Junior e Guilherme
Athayde Ribeiro Franco e pelo jornalista Marcos Palhares.

N A I N T E R N E T:
www.apmp.com.br

Facebook:

APMP - Associação Paulista do Ministério Público

Twitter:

@apmp_sp
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1º tesoureiro Marcelo Rovere, deputado Fernando Capez, presidente Felipe Locke Cavalcanti e diretor Luciano Gomes Coutinho

Diretoria da APMP recebeu
deputado Fernando Capez
Parlamentar é o relator do PLC 34, que trata do auxílio-saúde no MP

A

diretoria da APMP recebeu em 30/01
visita do deputado estadual Fernando Capez (PSDB), que foi o mais votado no Estado de São Paulo nas eleições de
2014. O parlamentar, que é procurador de
Justiça licenciado e associado à APMP, foi
recebido na Sede Executiva pelo presidente, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º tesoureiro,
Marcelo Rovere, e o diretor do Departamento de Esportes, Luciano Gomes Coutinho,
que é também integrante do Conselho de
Estudos e Políticas Institucionais (Conepi).
Fernando Capez é um dos aspirantes ao cargo de presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)
e conta com o apoio da APMP. Em sua vi-

sita à Associação, o parlamentar garantiu
que continuará defendendo os interesses
do Ministério Público. Capez é o relator do
Projeto de Lei Complementar (PLC) 34, que
tramita na Alesp e que versa sobre a concessão de auxílio-saúde aos membros do
MPSP, entre outros assuntos.
Por esse motivo, em setembro de
2014, o deputado estadual recebeu em seu
gabinete, das mãos do presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, um ofício que reafirmava a posição favorável da entidade
de classe à aprovação do projeto – porém,
com necessidade de rejeição de emendas
desfavoráveis, bem como da redução no
valor de diárias dos membros do MP.

REVISTA JUSTITIA - O novo Conselho Editorial da revista Justitia também visitou
a APMP em 30/01. Wallace Paiva Martins Junior, novo diretor da publicação, Sérgio de Oliveira Médici, diretor-adjunto, Zenon Lotufo Tertius, secretário, e Vladimir Brega foram recebidos na Sede Executiva pelo presidente da entidade de
classe, Felipe Locke Cavalcanti, e pelo 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino. Também compõe o Conselho Editorial da Revista Justitia Arthur Migliari Junior, secretário do Comissão de Estudos Institucionais e Acompanhamento Legislativo (Ceal) da APMP, que não esteve presente devido a outros compromissos.
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MP desenvolve ação integrada de segurança pública em Mogi das Cruzes
Os promotores de Justiça de Mogi das Cruzes junto com o prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (ao centro) e com representantes da administração municipal, da Polícia Civil e da Polícia Militar

MP desenvolve ação integrada de segurança
pública no município de Mogi das Cruzes
Medida foi idealizada pelos promotores da Comarca local, em parceria com polícias e Prefeitura

Foto: Diulgação

ra do documento aos demais órgãos de
segurança pública da comarca.
“Com ações coordenadas e planejamentos estratégicos, buscamos a plena
eficiência das atividades estatais referentes à segurança pública, prevenindo delitos e, por consequência, economizando
dinheiro público”, disse o promotor de
Justiça Renato Kim Barbosa, que é também coordenador adjunto dos Grupos de
Estudos da APMP. Por sua vez, o promotor de Justiça Nathan Glina enfatizou a
importância da ação integrada, afirmando que “o Estado, representado por diversos órgãos, demonstra força e união na

MEDALHA MÉRITO BATALHÃO SUEZ – Em 15/01, o promotor
de Justiça Sergio Claro Buonamici foi agraciado com a Medalha Ordem do Mérito Batalhão Suez – Grau Prata, devido ao
seu trabalho para a preservação da segurança pública, durante as comemorações de aniversário do 19º Batalhão da
Polícia Militar do Interior, no município de Americana (SP).
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prevenção e repressão de crimes, em prol
da efetiva segurança pública”.
Assinaram o projeto os promotores
de Justiça de Mogi das Cruzes Renato Kim
Barbosa, Nathan Glina, Fernando Pascoal Lupo, Leandro Lippi Guimarães, Adolfo
Sakamoto Lopes e Paula Quaggio, o prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Aurélio
Bertaiolli, o comandante do CPA/M12 da
Polícia Militar, coronel Nelson Celegatto,
o delegado seccional da Polícia Civil, Marcos Batalha, o secretário municipal de Segurança Pública, Eli Nepomuceno, e o presidente da Câmara Municipal de Mogi das
Cruzes, Antônio Lino da Silva.
Foto: Divulgação

F

oi oficializado em 09/01 o projeto de ação integrada entre a Promotoria de Justiça e órgãos públicos no Município de Mogi das Cruzes.
Com a medida, objetiva-se aprimorar
o sistema de segurança pública, inclusive nos aspectos de eficiência e economicidade, e, em decorrência, melhorar os índices de infrações penais,
prevenir crimes na região e aumentar
a sensação de segurança da população.
O projeto foi idealizado pelos promotores de Justiça de Mogi das Cruzes, que
desenvolveram a proposta e, em reuniões prévias, propuseram a assinatu-

DIPLOMA E MEDALHA MIGUEL DE CERVANTES - O procurador de Justiça e diretor de Gestão Ambiental da APMP, Luís
Paulo Sirvinskas, recebeu o Diploma de Mérito e a Medalha
Miguel Cervantes da Rede Internacional de Excelência Jurídica de Granada, na Espanha, durante o XII Encontro Internacional de Juristas, realizado no período entre 19 e 22/01.
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Novos esportes foram o destaque do
Acampamento de Verão da APMP

Equipe especializada em recreações e lazer orientou prática de stand up paddle, slackline e water ball

Monitor acompanha de perto a prática do stand up paddle pelas crianças que acamparam na Sede Campestre da APMP durante a semana de 17 a 24 de janeiro

A

“Nos preocupamos muito em mesclar as atividades entre sol e sombra, para
eles não ficarem muito cansados”, observou um dos coordenadores da Ativa
Eventos, Douglas Eduardo dos Santos Silva, professor de esportes. Os monitores
também elaboraram cardápio alimentar
para a semana, com quatro alimentações
por dia: café da manhã, almoço, lanche da
tarde e jantar. A comida foi preparada pelas próprias cozinheiras da Sede Campestre, seguindo a orientação da diretoria da
APMP de promover uma gestão austera
de despesas, com um planejamento adequado, para, com isso, otimizar os recursos disponíveis e oferecer serviços ainda mais eficientes a todos os associados.

Para Claudinéia Gomes de Araújo,
auxiliar de restaurante, a principal preocupação, além de agradar as crianças, foi
a de proporcionar alimentação saudável
em todas as refeições. “Procuramos elaborar pratos bem equilibrados”, disse.
O acampamento foi encerrado na sexta-feira, 23/01, com partidas de futebol
entre os monitores e as crianças (meninos e meninas) e também a tradicional
roda de brincadeiras. Todos retornaram
a São Paulo no sábado, 24/01, e foram
recebidos pelos familiares no estacionamento do MP. O Acampamento de Verão da APMP foi organizado pelo Departamento de Eventos, que tem como diretora Paula Castanheira Lamenza.

Fotos: Rodrigo Cravo/APMP

prática de novos esportes foi o
grande destaque da edição deste
ano do Acampamento de Verão
na Sede Campestre da APMP, em São
Roque, que teve como tema “The Summer Friends”, entre os dias 17 e 24/01.
Uma equipe da Ativa Eventos, especializada em recreações e lazer, orientou
e monitorou cerca de 60 crianças a praticar o stand up paddle, uma variação
do surf, realizado em pé e com ajuda
de pá; o slackline, uma fita para execução de exercícios; e o water ball, que é
uma bola inflável onde as crianças entram e ficam sobre a água na piscina.
Todos esses esportes combinam força,
equilíbrio e concentração.

Diversão garantida com o water ball na piscina, com monitoramento e segurança
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Esportes como o slackline exigem combinação de força, equilíbrio e concentração
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