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APMP viabilizará transmissão
online das reuniões do CSMP
Colegiado adiantou que a tecnologia apresentada pela entidade de classe é compatível
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s reuniões do Conselho Superior
do Ministério Público passarão
a ser transmitidas ao vivo, ainda
neste semestre, a partir de um termo de
cooperação que deverá ser firmado entre
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

POR UM MINISTÉRIO PÚBLICO MAIS TRANSPARENTE
Desde que assumiu suas funções, em
2013, a atual diretoria da APMP (reeleita
para o biênio 2015-2016) preocupou-se em
criar canais de comunicação para manter
seus associados e todos os colegas do Ministério Público de São Paulo sempre bem
informados sobre suas ações e os assuntos de interesse da classe. Para isso, criou
a Assessoria de Imprensa, o boletim informativo mensal, a TV Web APMP News e o
aplicativo para dispositivos móveis, além de
reformular completamente a APMP Revista e o portal da entidade de classe na internet, que permite o acesso diário a notícias,
artigos e divulgações.
Com esse aparato de comunicação,
cobrimos jornalisticamente todas as atividades institucionais de relevância para a
classe, como, por exemplo, as campanhas
contra as PECs 37 e 01 e as mobilizações
para regulamentação do auxílio-moradia e

aprovação do aumento
do subsídio. E passamos
a fazer a inédita cobertura de todas as reuniões do CSMP, do Conepi e do Órgão Especial. Agora, esse esforço foi reconhecido e recompensado com a
disposição do Conselho Superior de fazer
um convênio com a APMP para transmitir
online as suas reuniões.
Reivindicação antiga dos conselheiros José Oswaldo Molineiro e Pedro de Jesus Juliotti, com total apoio da entidade de
classe, a iniciativa deve ser posta em prática
ainda neste semestre. Assim, a APMP cumpre sua função como entidade de classe e
contribui, sobretudo, para que tenhamos
um Ministério Público mais transparente.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“Desejo todo sucesso ao Dr. Felipe
Locke Cavalcanti e à sua Diretoria.” –
Antonio Carlos Rodrigues, ministro dos
Transportes
“O Senhor Ministro Pepe Vargas
envia cumprimentos pela reeleição e parabeniza os demais empossados, desejando sucesso a todos.” – Orlando Desconsi, chefe de Gabinete da Secretaria
de Relações Institucionais da Presidência da República
“Dr. Felipe Locke Cavalcanti: é com
satisfação que dirijo-me à Vossa Excelência para cumprimentá-lo por sua posse.

N A I N T E R N E T:
www.apmp.com.br
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O trabalho desenvolvido em sua primeira gestão, merecedor do respeito e admiração de todos pela projeção de deu
à instituição, constitui-se, hoje, na maior
credencial para o mandato que se inicia.
Reiterando os meus cumprimentos, que
estendo a todos os membros da Diretoria, coloco o meu mandado à disposição
de V. Exa., aproveitando para enviar os
votos de uma gestão profícua e plena
de realizações” – João Paulo Papa, deputado federal
“Requeiro à Douta Mesa, na forma regimental, [que] seja inserido nossa Anais desta Edilidade Voto de Júbilo e
Congratulações para a Associação Paulista do Ministério Público, pela posse
da Diretoria.” – Vereador Gilson Barreto, em requerimento aprovado e deferido em 11/03/2015 pela Câmara Municipal de São Paulo, e encaminhado à
diretoria da APMP pelo presidente daquela Casa, vereador Antonio Donato
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP – GESTÃO 2015/ 2016
Presidente: Felipe Locke Cavalcanti
1º Vice-presidente: Marcio Sérgio Christino
2º Vice-presidente: Gabriel Bittencourt Perez
1º Secretário: Paulo Penteado Teixeira Junior
2º Secretário: Tiago de Toledo Rodrigues
1º Tesoureiro: Marcelo Rovere
2º Tesoureiro: Francisco Antonio Gnipper Cirillo
Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto

PRESIDENTE DA
APMP FEZ VISITA AO
TRIBUNAL DE CONTAS
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, fez, em 24/03,
uma visita à presidente do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP), conselheira Cristiana de
Castro Moraes, em seu gabinete no
Centro da capital. Também estavam
presentes Celso Augusto Matuck
Feres Junior, que na ocasião era o
procurador-geral do Ministério Público de Contas do TCESP, e Rafael
Neubem Demarchi Costa, que tomou posse como procurador-geral
do MPC em 01/04, e responderá
pela função no biênio 2015-2016.
Durante a visita, o presidente da
APMP e os representantes do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo conversaram sobre assuntos
referentes às instituições.

APMP E SINDPESP
DEBATERAM AUDIÊNCIAS
DE CUSTÓDIA
O presidente do Sindicato dos
Delegados de Polícia do Estado de
São Paulo (Sindpesp), George Henrique Melão Monteiro, e o secretáriogeral daquela entidade, Luiz Carlos de
Almeida, reuniram-se com a diretoria da APMP em 17/03, na Sede Executiva, para tratar de sugestões para
melhoria do procedimento relativo
à audiência de custódia. Eles foram
recebidos pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente
(e secretário executivo da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério
Público de São Paulo), Marcio Sérgio
Christino, o 1º secretário Paulo Penteado Teixeira Junior e a diretora do
Departamento de Patrimônio, Fabiola Moran Faloppa.

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 Valéria Maiolini
(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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Reuniões do CSMP serão transmitidas
online por meio de convênio com a APMP
Termo de cooperação deverá ser firmado entre o colegiado e a entidade de classe neste semestre
Foto: Assessoria de Imprensa/APMP

A

s reuniões do Conselho Superior
do Ministério Público (CSMP)
passarão a ser transmitidas ao
vivo, ainda neste semestre, a partir
de um termo de cooperação que deverá ser firmado entre o colegiado e
a APMP. O presidente da entidade de
classe, Felipe Locke Cavalcanti, compareceu à reunião do CSMP de 17/03
para reafirmar o compromisso de fornecimento da tecnologia para possibilitar as transmissões. “Recebemos o
pleito de auxiliá-los nessa empreitada de transmitir os encontros online,
para que toda a classe possa acompanhar, aproximando-a deste colegiado.
Vamos fazer todo o possível para que,
rapidamente, esse desejo se torne realidade dentro do Ministério Público
de São Paulo”, afirmou.
Trata-se de um pleito antigo, levado à pauta de diversas reuniões pelos
conselheiros e José Oswaldo Molineiro
e Pedro de Jesus Juliotti, sugerindo que
o processo fosse realizado pela APMP,
que já utiliza essa tecnologia, própria,
na transmissão online de outros eventos. Em fevereiro deste ano, o secre-

Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP, fala sobre o convênio para transmissões online durante reunião do CSMP

tário do CSMP, Motauri Ciocchetti de
Souza, informou que a matéria já estava sendo tratada pela administração
superior e que o setor responsável faria cotações de empresas para trazer a
tecnologia ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), mas o custo
apresentado foi bastante elevado. Há

cerca de um mês, porém, por decisão
do colegiado, um ofício foi enviado à
APMP solicitando a parceria.
O secretário do CSMP afirmou
que a tecnologia apresentada pela APMP
é compatível ao necessário para as
transmissões e que os primeiros testes já estão sendo realizados.

Conepi debate publicidade de créditos devidos e de assessores
A disponibilização da relação de
créditos devidos aos membros do Ministério Público de São Paulo de forma
sistematizada, prática e transparente
no portal da instituição voltou à pauta de discussões do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi)
na reunião de 06/03. A ideia, levantada pelo conselheiro Luciano Gomes de
Queiroz Coutinho, que integra a diretoria da APMP, já havia sido exposta e
acolhida pelo procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, no último encontro do colegiado de 2014.
“Um contato com o Tribunal
de Justiça, para saber como funciona
[o sistema deles], já resolveria”, disse Coutinho. Como resposta, o chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral
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de Justiça (PGJ), Luiz Henrique Dal Poz,
que presidia a reunião naquele momento, adiantou: “O Nalini [José Renato Nalini, presidente do TJ] já nos franqueou as
informações e já realizamos simulações.
O Sérgio Turra Sobrane, subprocuradorgeral de Gestão, está individualizando os
cálculos. Especificamente quanto às diárias, trata-se se um cálculo difícil, individualizado, dia-a-dia. Já há, no portal [do
MPSP], os créditos a receber dos membros. Mas o aperfeiçoamento e a conclusão, temos a expectativa ainda de concluir”, resumiu, sem determinar prazo.
Dal Poz ainda citou, quando questionado pelo conselheiro Juliano Augusto Dessimoni Vicente a respeito dos cálculos de diárias que estariam paralisados
(segundo informações da própria PGJ),

que “há muita dificuldade em realizar os cálculos, que incluem feriados
e compensações de cada colega. Por
conta de sua magnitude, está havendo a demora”.
Ainda com relação à transparência, outra pauta foi levantada durante a reunião do Conepi, dessa vez
pelo conselheiro Tiago de Toledo Rodrigues (2º secretário da APMP): a sugestão de dar publicidade à relação
do corpo de assessores designados à
administração superior e também aos
designados fora da carreira. Sobre isso,
o PGJ Márcio Elias Rosa ponderou que
estas informações já estão disponíveis,
porém divididas em vários locais diferentes do site do MPSP, inclusive no
Portal da Transparência.

3

Não há prazo para divulgação do cálculo
de diárias atrasadas para membros do MP
‘Estabeleci data limite, que não vou divulgar porque pode não ser cumprida’, disse Márcio Elias Rosa
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A

divulgação das informações
sobre os créditos referentes
às diárias atrasadas por conta da revogação do Ato Normativo
810/14, devidos aos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) não têm prazo para ocorrer.
Durante reunião do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi)
de 27/03, o procurador-geral de Justiça, Marcio Fernando Elias Rosa, afirmou, em resposta a questionamento
do conselheiro Juliano Augusto Dessimoni Vicente: “Não temos um sistema informatizado. É preciso levantar
a situação de cada colega, dia a dia.
Não foi por outra razão que não ficou
pronto. Eu estabeleci uma data limite, que não vou divulgar aqui porque
ela pode não ser cumprida”.
É a segunda vez que o conselheiro Juliano Dessimoni trata do assunto no Conepi. Na reunião anterior,
o promotor de Justiça questionou o
então chefe de Gabinete do MPSP e
hoje diretor-geral da instituição, Luiz
Henrique Cardoso Dal Poz, que presidia interinamente o colegiado, sobre quando seriam apresentados os
cálculos das diárias. Dal Poz prometeu uma posição para 27/03, porém,
nada de concreto foi estabelecido. O
Ato 810 foi publicado no Diário Oficial
em 13/02/2014 e, após mais de 13 meses, os créditos sequer foram calculados e nenhuma informação foi prestada pela PGJ aos membros do Ministério Público.
Sobre a emissão de certidões
contendo as informações a respeito
de quanto cada um tem a receber, o
PGJ afirmou que também há impossibilidade: “Se a medida que terminarmos [cada cálculo], tivermos que parar para expedir certidões [individuais], aí é que não vamos acabar nunca”. A ideia é colocar todos os informes juntos, de uma só vez, à disposição dos promotores e procuradores
de Justiça no Portal do Promotor, com

O secretário do Conepi, Rafael Abujamra, o PGJ Márcio Elias Rosa e o atual diretor-geral do MPSP, Luiz Henrique Dal Poz

facilidade de acesso e transparência.
A pauta, de inclusão de informações sobre diferenças no Portal da
Instituição (em área restrita), foi levada
ao Conepi, anteriormente, pelos con-

selheiros Luciano Gomes de Queiroz
Coutinho, um dos diretores do Departamento de Esportes da APMP, e Tiago de Toledo Rodrigues, 2º secretário
da entidade de classe.

Reunião também abordou questão da
diferença dos promotores substitutos
Na mesma reunião do Conepi de 27/03, Marcio Elias Rosa afirmou também que não há data ou
perspectiva para o pagamento da
diferença de crédito dos promotores de Justiça substitutos referente
aos anos de 2000 a 2005. “No final
do ano teve uma promessa de que
até fevereiro ou março [de 2015] a
Procuradoria-Geral de Justiça estabeleceria uma ‘PAE’ para esses colegas que são mais novos e não têm a

‘parcelinha’ para receber. Eles são poucos, não ultrapassam 170”, comentou o
conselheiro Cláudio José Baptista Morelli. “Os cálculos destes valores estão
prontos e serão colocados à disposição
dos colegas no Portal do Promotor,
mas não temos previsão para o pagamento”, revelou o PGJ, que preside o
Conepi. “Nós teremos de ter ao longo
deste ano suplementações orçamentárias. A partir de agosto é que podemos pedir”, completou.
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PGJ poderá retirar PLC 34 da Assembleia
Legislativa e reapresentar itens separados
Projeto inclui auxílio-saúde, regime de estágio, licença compensatória e criação de promotorias
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O

Projeto de Lei Complementar
(PLC) 34/2014, que trata, dentre
outros itens, da implantação do
auxílio-saúde e do novo regime de remuneração para os membros do Ministério
Público, enviado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em
setembro de 2014, poderá ser retirado
da Casa Legislativa e reapresentado em
projetos separados. A comunicação foi
feita pelo procurador-geral de Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, na reunião
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 04/03. O objetivo, segundo
o PGJ, é “agilizar a aprovação das matérias”. Vale lembrar que, atualmente, da
forma como está, o PLC 34/2014 está em
regime de urgência e pronto para entrar
na pauta de votação.
“Preciso tomar uma decisão: se
insisto na tramitação do projeto como
está ou se eu o reapresento em projetos separados. Porque só há um ponto
de contato com os projetos do Tribunal
de Justiça, que é o auxílio-saúde. Os demais são só nossos e não estão caminhando”, afirmou Márcio Elias Rosa, na ocasião. “Pretendo retirar [o PLC 3/20144] e
reapresentar, separadamente, o auxíliosaúde (junto com o TJ), o regime de estágio, a licença compensatória e a criação
de promotorias”, adiantou o PGJ.
De acordo com Márcio Elias Rosa,
“cada hora surge uma dificuldade”. “Eu
tenho necessidade de conseguir a aprovação do auxílio-saúde, mas aí nós temos
o apoio do TJ. Já no caso do estágio e da
licença compensatória, ficamos sozinhos.
É muito provável que isso aconteça, sem
nenhuma alteração do texto”, afirmou,
na reunião do Órgão Especial do Colégio
de Procuradores
A possibilidade de desmembramento do PLC 34/2014 já havia sido cogitada pelo PGJ em dezembro passado, no
mesmo colegiado. À época, o PGJ afirmou
que o Tribunal de Justiça não tinha pressa na aprovação de seu auxílio-saúde e
que não havia apoio político para tanto.

DESPEDIDA DA CARREIRA – O Órgão Especial realizou sessão especial em 25/03
para a despedida do procurador de Justiça, membro daquele colegiado e secretário da Procuradoria de Habeas Corpus e Mandados de Segurança, Paulo Álvaro
Chaves Martins Fontes, que se aposentou após 45 anos de carreira. Os diretores da APMP Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário, Marcelo Rovere, 1º
tesoureiro, e Cyrdêmia da Gama Botto, diretora do Departamento de Aposentados, compareceram ao Órgão Especial -e cumprimentaram o homenageado.

Moção de apoio à promotora Camila
Mansour associou-se à Nota da APMP
Os membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) aprovaram por unanimidade, em 31/03, uma
moção de apoio à promotora de Justiça
Camila Mansour Magalhães da Silveira,
que, no exercício de suas atribuições,
ajuizou ação com questionamentos sobre as ciclovias instaladas na cidade de
São Paulo. Por esse motivo, foi acusada
por ativistas de colocar em risco a vida e
a integridade física das pessoas. A moção
de apoio do CSMP foi sugerida pelo conselheiro Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.
“Gostaria de me associar a uma
Nota de Apoio da APMP à doutora Camila Mansour, que ajuizou ação relacionada às ciclovias. É perigoso não observar o risco de cada ajuizamento. Estou
falando como colega e também como
cidadão”, disse o conselheiro. A única

abstenção na moção de apoio foi do corregedor-geral, Paulo Afonso Garrido de
Paula, que se sentiu impedido por ser o
destinatário da representação.
A diretoria da APMP manifestou
seu apoio à conduta da promotora por
defender que ela agiu em cumprimento
aos mandamentos constitucionais (artigos 29, XII e 182, da Constituição Federal,
e artigo 180, incisos I, II e V, da Constituição de São Paulo) e legais (artigos 2º, inciso II, XIII e 40, § 4º, inciso I, 43, inciso II
e 45, todos da Lei 10.257/01, Estatuto das
Cidades; e artigo 5º, da Lei 12.587/12, Lei
das Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana), visando a adoção, pelo
poder público municipal, de estudo técnico de impacto urbanístico e realizações
de audiências públicas para a implementação desse modal de transporte
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Fotos: Rodrigo Cravo/APMP

Mais de 500 pessoas acompanharam a apresentação do Adágio Coral e Orq

Felipe Locke Cavalcanti com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Carlos Eduardo de
Azevedo Lima, o presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, Francisco Zanicotti, a presidente da Conamp,
Norma Angélica Cavalcanti, o presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão, José Augusto Cutrim Gomes,
e o presidente da Associação Mineira do Ministério Público e vice-presidente da Conamp, Nedens Ulisses Freire Vieira

Diretoria
tomou p
Teatro M

Autoridades, promotores e procur

N
O cônsul honorário de Moçambique, Ronaldo Andere (à direita), sendo recepcionado no Teatro Municipal pelo presidente
da Associação Paulista do Ministério Público, Felipe Locke Cavalcanti, e a advogada Renata Refinetti Guardia
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Durante a posse solene da Associação Paulista do Ministério Público para o biênio 2015-2016, a promotora de Justiça Ana
Laura Bandeira Lins Lunardelli, uma das diretoras de Relações Interinstitucionais da entidade de classe, José Lunardelli,
desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário da APMP

a noite de 13/03, a diretoria da
APMP, reeleita para a gestão do
biênio 2015-2016, recebeu convidados para a solenidade de posse formal no Teatro Municipal de São Paulo. O
evento teve início às 20h e contou com
a presença de mais de 500 pessoas, incluindo dezenas de autoridades. Na programação, coquetel ao som de violino e
apresentação do Adágio Coral e Orquestra. Após as assinaturas dos diretores
no livro de posse, os convidados seguiram para o palco principal. Lá, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, agradeceu aos presentes e, em seguida, houve a apresentação dos músicos.
A diretoria da APMP para o biênio 2015-2016 é composta ainda pelo 1º

No saguão do Teatro Municipal de São Paulo, Pedro Eduardo de Camarg
diretora do Departamento de Aposentados, Fabiola Moran Faloppa, diret
da entidade de classe, Tiago de Toledo Rodrigues, 2º secretário, e Celeste

questra durante a posse da APMP, que teve ainda coquetel ao som de violino

da APMP
posse no
Municipal

Durante a posse solene no Teatro Municipal de São Paulo, o encontro entre Fabíola Sucasas Negrão Covas, uma das diretoras
do Departamento APMP Mulher, Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário da entidade de classe, Fabiola Moran
Faloppa, diretora do Departamento de Patrimônio, e Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, também diretora do APMP Mulher

radores compareceram ao evento

vice-presidente Marcio Sérgio Christino,
o 2º vice-presidente Gabriel Bittencourt
Perez, o 1º secretário Paulo Penteado Teixeira Junior, o 2º secretário Tiago de Toledo Rodrigues, o 1º tesoureiro Marcelo
Rovere, o 2º tesoureiro Francisco Antonio
Gnipper Cirillo, e os diretores dos Departamentos de Aposentados, Cyrdêmia da
Gama Botto, de Patrimônio, Fabíola Moran Faloppa, de Relações Públicas, Paula
Castanheira Lamenza, e de Prerrogativas,
Salmo Mohmari dos Santos Junior, além
dos componentes do 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
Valéria Maiolini (suplentes).

go Elias, suplente do Conselho Fiscal da APMP, Cyrdêmia da Gama Botto,
tora do Departamento de Patrimônio, Felipe Locke Cavalcanti, presidente
e Leite dos Santos, uma das diretoras do Departamento APMP Mulher

Eloísa de Souza Arruda, ex-secretária estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, Felipe Locke Cavalcanti, presidente da
Associação Paulista do Ministério Público, e Silvio Hiroshi Oyama, juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo

Felipe Locke Cavalcanti com a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, o presidente da Associação do Ministério
Público do Maranhão, José Augusto Cutrim Gomes, o presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar,
Giovani Rataccaso, o 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere, e o 1º vice-presidente da APMP, Marcio Sérgio Christino
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APMP requer pagamento de créditos já
reconhecidos para os membros do MP
Quitação imediata é necessária para que não se crie ‘passivo que inviabilizará a gestão da instituição’

E

m 27/03, a APMP protocolou requerimento à Procuradoria-Geral
de Justiça para que seja feito o pagamento imediato de créditos já reconhecidos para os membros do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). O
documento protocolado na PGJ defende
que a quitação imediata das diferenças
devidas é necessária para que não se crie
“um passivo que inviabilizará a gestão do
Ministério Público”.
O requerimento lembra que parte dos membros do MPSP recebe a diferença decorrente da Parcela Autônoma
de Equivalência (PAE), referente ao período de setembro de 1994 a dezembro de
1997. “Por muito tempo os colegas mais
novos de carreira não recebiam qualquer
diferença por falta de um pressuposto ontológico, a não existência de crédito que
lhes fosse devido”, prossegue o texto.
“Completamente diverso é o panorama hoje reinante”, acrescenta, apontando, por exemplo, outras diferenças reconhecidas pela administração, como diárias retroativas em razão da edição do
ato 810/14 (devida entre 1º/05/2008 e
13/02/2014), retroatividade do subsídio (pt.
76.449/2008, com decisão do Órgão Especial, acolhendo o requerimento da APMP
protocolado sob número 0090998/2014,
devida entre 01/01/2005 e 31/12/2007),

retroatividade da diferença de promotores auxiliares em exercício na entrância final (pt. 0112331/13, devida de junho de
2013 a fevereiro de 2014), retroatividade
dos vencimentos do promotores de Justiça Substitutos (pt. 0141429/14, devida de
janeiro de 2000 a 21/12/2005).
Assim, segundo o requerimento
da APMP, “deve a administração, consequentemente, determinar o imediato pa-

Texto observa que o Tribunal
de Justiça já aplicou a
correção de 14,6% dos
créditos decorrentes da PAE

gamento dessas diferenças, para sanar a
disparidade hoje existente entre os membros mais antigos e mais novos, em injustificável prejuízo destes, pena da exacerbada demora agigantar ainda mais o passivo sabidamente já extenso, circunstância que certamente inviabilizará as futuras
gestões do Ministério Público, sobretudo
diante da inexistência de disponibilidade
de caixa para quitação da enorme despesa – expediente análogo àqueles cuja sistemática da Lei de Responsabilidade Fis-

cal busca evitar, consoante art. 41 da Lei
Complementar nº 101/2000”.
O texto observa também que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP) já aplicou correção de 14,6% dos
créditos decorrentes da PAE, salientando que a APMP já formulou requerimento neste sentido (pt. 0195992/14), “não
atendido pela administração, gerando,
pela omissão, descabida desequiparação com o Poder Judiciário”. E frisa ainda que, ao contrário do que ocorre no
TJSP, “não tem o Ministério Público informações de créditos devidos aos seus
membros em seu portal, o que dificulta
sobremaneira o acesso a tais informações
e causa gravames para o correto planejamento financeiro de seus integrantes”.
PAGAMENTO E CORREÇÃO - Desta forma, o documento da APMP requer o pagamento das diferenças nomeadas, bem
como a correção da verba da PAE com
o aumento de 14,6% nas parcelas mensais - “buscando-se, se necessário o for,
suplementação orçamentária” ou “que
se proceda ao seu pagamento simbólico,
para afastamento da prescrição”. Por fim,
“requer-se o pagamento linear e mensal das diferenças (...) nomeadas – cujos
cálculos, se ainda não foram finalizados,
devem ser imediatamente concluídos e
apresentados aos credores”.

PGJ reconhece situação de disparidade com TJ
A quebra da similaridade dos
pagamentos feitos no Ministério Público de São Paulo com os que são
feitos no Tribunal de Justiça foi um
dos assuntos abordados durante reunião do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) de 27/03.
Os conselheiros questionaram o procurador-geral de Justiça,
Márcio Ferrnando Elias Rosa, que
também preside aquele colegiado.
“Temos a questão da autonomia financeira e orçamentária, que ainda
não equacionamos por conta des-
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ta disparidade de tratamento”, afirmou o PGJ. E prosseguiu: “Enquanto
o Ministério Público sobrevive exclusivamente dos recursos do Tesouro,
leia-se impostos, para o Tribunal de
Justiça admitiu-se a participação em
custas, taxas. E, quando isso aconteceu, nos colocou em situação de disparidade, contra a qual venho lutando. Digam aos colegas que os tempos
são de crise”.
Márcio Elias Rosa garantiu ainda que chegou a enviar pedido formal à
instituição para que informassem se há

pagamentos extraordinários e qual sua
ordem de grandeza. O PGJ se referiu à
Lei Estadual 14.943, de 09/01/2013, que
teve início com o Projeto de Lei 696/12,
encaminhado em 29/11/2012 pelo governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, à Assembleia Legislativa (Alesp), onde ganhou regime de urgência em 11/12/2012 e foi sancionada menos de um mês depois.
A Lei 14.943 possibilitou a utilização do Fundo Especial de Despesa
(FED) para despesas decorrentes e cumprimento de decisões administrativas.
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Conamp debateu unidade do Ministério
Público e medidas anticorrupção no país
Presidente da APMP participou de reunião que contou com a presença do PGR Rodrigo Janot
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Foto: Divulgação/Conamp

O

Na reunião em Brasília, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao lado da presidente da Conamp, Norma Cavalcanti

estabelece regras gerais para a proteção pessoal de membros do Ministério Público e de seus familiares. A Conamp integra o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e
acompanha o trâmite da inciativa no
Congresso Nacional. Sobre o tema, sua

diretoria tem conversado com parlamentares com o objetivo de restaurar a capacidade política dos membros do MP.
Em Fortaleza, o presidente da
APMP participou também da abertura
do 6º Congresso Regional do Ministério
Público - Região Nordeste.

Foto: Divulgação/TJSP

presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou, nos
dias 24 e 25/03, da 3ª reunião
extraordinária do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp),
em Brasília, que contou, entre outras
autoridades, com a presença do procurador-geral da República, Rodrigo
Janot Monteiro de Barros. Na pauta,
a unidade do Ministério Público e as
medidas anticorrupção.
Rodrigo Janot destacou a capilaridade dos Ministérios Públicos estaduais é importante para a unidade
ministerial. O Conselho Deliberativo
da Conamp manifestou apoio à atuação do PGR na Operação Lava Jato e
defendeu o diálogo institucional, sugerindo ações para aperfeiçoar o relacionamento com os promotores e procuradores de Justiça. A Conamp está
analisando a criação de uma campanha
de valorização do Ministério Público.
O objetivo é fortalecimento da instituição e uma aproximação maior com
a sociedade, além de propor mecanismos para auxiliar o Poder Público no
combate à corrupção e à impunidade.
Ainda no mês de março, no dia
4, o presidente da APMP participou
também de reunião 10ª ordinária da
Conamp em Fortaleza (CE), que debateu temas como a segurança institucional, o combate à corrupção eleitoral, a restauração da capacidade
política dos membros do Ministério
Público, o posicionamento contrário
às medidas que implementam restrições ao trabalhador ou a seus dependentes, as audiências de custódia, os
acordos de leniência e o pagamento
de auxílio-moradia para promotores
e procuradores de Justiça.
O CNMP analisa atualmente a
proposta de resolução que institui a
Política de Segurança Institucional e o
Sistema Nacional de Segurança Institucional do Ministério Público. Em 2014,
o CNMP aprovou a Resolução 116, que

NOVO DESEMBARGADOR - Tomou posse em 27/03 o desembargador Carlos
Otávio Bandeira Lins, ex-procurador de Justiça nomeado pelo Quinto Constitucional, classe Ministério Público. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti,
acompanhou a solenidade no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).
Álvaro Augusto Fonseca de Arruda, membro do Conselho Superior do Ministério
Público, representou o procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa.
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Foto: Divulgação

APMP NA IMPRENSA
FOLHA de s.paulo
REGISTROU POSSE da apmp
NO TEATRO MUNICIPAL

record entrevistou
DUAS DIRETORAS da
APMP MULHER
Na véspera do Dia Internacional da Mulher, a apresentadora Débora Santilli recebeu no programa
Cartão de Visita, da Rede Record,
as promotoras de Justiça e diretoras
do Departamento APMP Mulher da
APMP, Maria Gabriela Prado Manssur
e Fabíola Sucasas Negrão Covas, para
falar sobre o problema da violência
doméstica. A APMP Mulher também
tem como diretoras Celeste Leite dos
Santos, Daniela Hashimoto, Fabiana
Dalmas Rocha Paes e Jaqueline Mara
Lorenzetti Martinelli.

em fortaleza, rádio
cbn/o povo ouviu o
presidente da apmp
O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, foi entrevistado em
04/03 pela rádio CBN/O Povo, em Fortaleza, no Ceará. Acompanhado pela
presidente da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti,
e pelo presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Plácido
Barroso Rios, o presidente da APMP
falou, ao jornalista e apresentador
Ruy Lima, sobre temas institucionais
e questões atuais do país.
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Carlos Sampaio recebeu, das mãos do presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, a proposta assinada por 93 promotores

Deputado recebe sugestões
dos colegas da Barra Funda
Proposta de alteração versa sobre o Instituto de Prescrição

O

presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, esteve no escritório do deputado federal Carlos Sampaio (PSDB) em 26/03, em São
Paulo, para entregar a ele a proposta
de alteração legislativa, assinada por 93
promotores de Justiça da Barra Funda e
encaminhada à entidade de classe pela
promotora Lúcia Nunes Bromerchenkel,
que versa especificamente sobre o Instituto de Prescrição. “A prescrição é, em
suma, a perda do direito do Estado punir o criminoso, ainda que haja provas
cabais contra ele”, diz o texto. O parla-

mentar, que é procurador de Justiça licenciado, se comprometeu a ingressar o
mais breve possível com um Projeto de
Lei acolhendo as sugestões dos colegas,
que julgou pertinentes. Sampaio agradeceu o ótimo trabalho desenvolvido pelos
promotores e se prontificou ainda a ser
interlocutor, no Congresso Nacional, das
demandas e sugestões apresentadas pelos membros do Ministério Público que
busquem o aprimoramento institucional e o fortalecimento do combate ao
crime. Por fim, o deputado agradeceu a
parceria que tem mantido com a APMP.
Foto: Divulgação

A posse solene da diretoria da
APMP para o biênio 2015-2016, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, em 13/03, foi noticiada pela coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, na mesma data. Sites
institucionais também registraram a
cerimônia, como o portal da Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho (ANPT), da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP), do
Tribunal de Justiça Militar do Estado
de São Paulo e do Ministério Público
de São Paulo (MPSP).

NOVO PRESIDENTE DA ALESP - O deputado estadual Fernando Capez (PSDB),
que é procurador de Justiça licenciado, tomou posse para seu terceiro mandato
em 15/03. Na mesma data, foi eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em 2014, o parlamentar foi reeleito com 306.268
votos, sendo o deputado estadual que recebeu mais votos dos eleitores paulistas. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, esteve presente na cerimônia de posse dos 94 deputados e da eleição da nova Mesa Diretora da Alesp.
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‘Movimento pela Mulher’ reuniu duas
mil pessoas no Parque do Ibirapuera
Evento contou com apoio do Departamento APMP Mulher e teve provas de corrida e caminhada
Foto: Divulgação

M

Maria Gabriela Prado Mansssur, diretora da APMP Mulher, organizaou o evento junto com Deborah Aquino e Paula Narvaez

de R$ 4 mil para cinco ONGs que se dedicam ao atendimento às vítimas de violência doméstica”, acrescentou.
HOMENAGENS RECEBIDAS – Maria
Gabriela Manssur, que é também coordenadora do Núcleo de Combate à Violência Doméstica em Taboão da Serra, recebeu do Conselho Estadual da Condição
Feminina, no dia 23/03, a Medalha Ruth

Foto: Divulgação/Iasp

ais de duas mil pessoas participaram, no domingo (15/03),
do evento esportivo “Movimento pela Mulher”, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que teve o apoio
da Associação Paulista do Ministério Público, por meio de seu Departamento
APMP Mulher, que tem como diretoras
as promotoras de Justiça Celeste Leite
dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabiana Dalmas Rocha Paes, Fabíola Sucasas
Negrão Covas, Jaqueline Mara Lorenzetti
Martinelli e Maria Gabriela Prado Manssur. O evento chamou a atenção para o
tema “Violência Doméstica”.
Homens e mulheres participaram de provas de corrida (de 5 km e de
10 km) e caminhada (5 km). Dezenas de
promotoras e procuradoras de Justiça
de todo o Estado estiveram presentes.
“As pessoas não se inscreveram só pra
ajudar. Vieram correr pela causa”, afirmou Maria Gabriela Prado Manssur, que
organizou o evento junto com Deborah
Aquino e Paula Narvaez. “Sempre acreditei na corrida como meio de transformação social. O ponto alto foi a entrega

EVENTO NO IASP – A diretora do Departamento de Relações Públicas da APMP,
Paula Castanheira Lamenza, a integrante do Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP), Martha de Toledo Machado, e a procuradora de Justiça e exsecretária do Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, Eloisa de Souza Arruda,
participaram como palestrantes, em 13/03, do evento “Mulher, Liderança e Representatividade”. Os painéis de debate reuniram diversas personalidades femininas no encontro organizado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp).
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Cardoso destinada a líderes que desenvolveram um trabalho relevante em defesa dos direitos da mulher, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
Uma semana depois, nova homenagem:
recebeu a Medalha Laurita Ortega Mari,
da Câmara Municipal de Taboão da Serra, como uma das 56 mulheres de destaque na cidade.

Presidente Dilma
Rousseff sanciona
a Lei do Feminicídio
A presidente da República, Dilma Roussef, sancionou em 09/03 o Projeto de Lei 8305/14, que tipifica o feminicídio como homicídio qualificado
e crime hediondo. A nova lei reforma
a chamada Lei Maria da Penha, destinada a combater a violência doméstica
e de gênero. Também impede que os
acusados sejam libertados após pagamento de fiança, estipula que a morte de mulheres por motivos de gênero seja um agravante do homicídio e
aumenta as penas às quais podem ser
condenados os responsáveis, que poderão variar de 12 a 30 anos.
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Evento em Atibaia teve competições de futebol society, natação, corrida e tênis

M

ais de 300 pessoas, entre
associados, familiares e
convidados, participaram
do XV Torneio Esportivo da APMP, realizado entre 19 e 22/03 no Hotel Resort Bourbon, na cidade de Atibaia,
interior de São Paulo. O evento teve
competições de futebol society, natação, corrida e tênis, além de apresentações musicais. No final, houve
festa com premiação de medalhas e
troféus para os vencedores. O torneio
foi organizado pelo Departamento de
Eventos da APMP, que tem como diretora Paula Castanheira Lamenza,
em conjunto com o Departamento
de Esportes, que tem como diretores João Antonio dos Santos Rodrigues, Karina Mori, Luciano Gomes de

Banda Lex Go, que se apresentou durante o Torneio Esportivo

Fotos: Rodrigo Cravo/APMP

Sucesso: Torneio Esportivo da APMP
teve mais de 300 participantes
Queiroz Coutinho e Rafael Abujamra.
No dia 20/03 se apresentaram
as bandas Estranho No Ninho, formada pelos promotores de Justiça
Cláudio José Baptista Morelli, Daniel
Serra Azul Guimarães e Flávio Okamoto, além do juiz Giovani Augusto Serra Azul Guimarães; e Lex Go,
conjunto formado pelos promotores
Rafael Abujamra (que, além de diretor da APMP, é secretário do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais), Guilherme Sampaio Sevilha Martins, Luís Cláudio Davansso e Rogério Rocco Magalhães. Já
no dia seguinte, como despedida
do evento, os presentes contaram
com a apresentação da banda Bee
Gees One Cover.

Programação contou ainda com banda Estranhos no Ninho

Colegas se confraternizaram durante premiação do torneio

FESTA DA PÁSCOA - O domingo, 29/03, foi marcado pela Festa da Páscoa da APMP aos associados e familiares, na Sede
Campestre, em São Roque. Mais de 400 pessoas se divertiram com diversas brincadeiras proporcionadas pela equipe da
Recriar Eventos. Monitores fantasiados de coelhos animaram crianças e jovens na festa, que foi organizada pelo Departamento de Eventos da APMP e teve barracas de alimentação com pipoca, pastel, cachorro-quente, churros e algodão doce.
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