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Lei de Custas: anteprojeto da APMP visa 
 autonomia orçamentária do Ministério Público
Proposta não tem pretensão de reduzir o percentual direcionado ao Fundo de Despesa do TJSP

A intenção é que o documento seja 
analisado para oportuno encami-
nhamento à Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo (Alesp) pelo gover-
nador Geraldo Alckmin (PSDB). Página 3

TCE: suspensão do auxílio-
moradia é improcedente 
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entidadedeclassepaulista
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PGJ adia mais uma vez  eleição 
dos membros do Conepi
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Governador sanciona Lei que 
eleva foros a comarcas
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 quanto às armas de fogo
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Inaugurado na Sede Social 
o  Espaço Washington Barra
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Carta dos aposentados pede 
 pagamento de diferenças
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EVENTO COM GOVERNADOR – Em 10/09, no Palácio dos Bandeirantes, foi 
lançado o novo site do Via Rápida Empresa, da Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (Jucesp), com a proposta de desburocratizar o processo de abertu-
ra de empresas. A convite do governo do Estado, o presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, compareceu ao evento, que contou com as presenças 
do governador Geraldo Alckmin (PSDB), do vice-governador e secretário do 
Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio França 
(PSB), do presidente da Jucesp, Sandro Ricciotti Barbosa, de outros secretários 
do Estado, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), Fernando Capez (PSDB) e de diversos deputados estaduais e prefeitos. 

TORNEIO NACIONAL DO MP – A APMP sagrou-se tricampeã geral do Torneio 
Nacional de Futebol Society do Ministério Público. A 14ª edição, disputada en-
tre 05 e 07/09 em São Paulo, reuniu 1.000 atletas e tornou-se a maior confra-
ternização esportiva de integrantes da instituição já realizada. Distrito Fede-
ral, Minas Gerais, São Paulo e Paraná ficaram com os títulos, respectivamen-
te, das categorias Força Livre, Master, Super Master e Sênior.    Páginas 6 e 7
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APMPEMAÇÃO

O mês de setembro foi de inten-
sa atividade para a diretoria da APMP. 
Sediamos, durante o feriado da Inde-
pendência, a 14ª edição do Torneio Na-
cional de Futebol Society do Ministério 
Público, que tornou-se o maior even-
to esportivo da instituição em todos os 
tempos, com 1.000 participantes. Pro-
movemos uma grande confraternização 
na capital paulista, no espaço Playball e 
no campo do Nacional, com as equipes 
de São Paulo conquistando o tricampe-
onato geral da competição.

No mesmo período, a APMP abri-
gou a 5ª Reunião Extraordinária do Con-
selho Deliberativo da Conamp, com repre-
sentantes das associações do Ministério 
Público de todo o país – que prestigiaram, 
na mesma data, a inauguração do Espaço 
Washington Barra em nossa Sede Social, 
em homenagem ao procurador de Justi-

ça recém-falecido 
que por mais tem-
po exerceu a Presi-
dência da APMP.

Ainda neste mês, organizamos o XI 
Encontro dos Promotores e Procuradores 
de Justiça Aposentados, em Águas de São 
Pedro (SP), onde foi elaborada uma carta 
requerendo o pagamento das diferenças 
devidas aos membros do Ministério Públi-
co. Por fim, encaminhamos ao governa-
dor Geraldo Alckmin um anteprojeto que 
visa a participação a nossa instituição nas 
taxas judiciárias, mas sem redução no re-
colhimento do Fundo de Despesa do Tri-
bunal de Justiça. Esta é a APMP: realiza-
dora, propositiva, protagonista.

FelipeLockeCavalcanti
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

GRANDES EVENTOS E REALIZAÇÕES

“A iniciativa da APMP, dando ao 
restaurante de sua Sede Social o nome 
de Washington Barra, perenizando assim 
a lembrança de alguém que tanto traba-
lhou, é uma iniciativa digna de elogios, 
caracterizada antes de tudo pela Justiça. 
A Associação está de parabéns.” - Walter 
Paulo Sabella, ex-presidente da APMP e 
secretário do Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores

“É com muita alegria que vejo essa 
homenagem prestada pela APMP, uma 
iniciativa do presidente Felipe Locke Ca-
valcanti, mais do que merecida. O Minis-
tério Público de São Paulo deve muito a 
Washington Barra.” - João Francisco Mo-
reira Viegas, desembargador do Tribunal 
deJustiçadoEstadodeSãoPaulo(TJSP)

“Eu acho que, acima de tudo, foi 
uma justa homenagem. Esse espaço foi 
criado pelo Washington Barra e ele sem-
pre lutou pelo o que aqui se encontra. 
Ao Felipe Locke Cavalcanti, presidente da 
APMP, os meus parabéns.” - José Oswal-
do Molineiro, membro do Conselho Su-
periordoMinistérioPúblico(CSMP)

“Esta homenagem nós, do Mi-
nistério Público do Brasil, temos que 
agradecer ao Felipe Locke Cavalcanti, 
pela lembrança e a sábia homenagem. 
Esse gesto da APMP serve de exemplo 
para que gerações futuras lembrem-se 
de Washington Barra.” - Norma Angéli-
caReisCardosoCavalcanti,presidente
da Associação Nacional dos Membros 
doMinistérioPúblico(Conamp)

FALECIMENTO DE UM DOS 
DIRETORES DA APMP

Em 14/09, faleceu o promotor 
de Justiça José Romão de Siqueira 
Neto, um dos diretores do Departa-
mento de Segurança da APMP. No dia 
seguinte, a entidade de classe emi-
tiu Nota de Pesar, que dizia: “Nós, 
da APMP, dirigentes, associados e 
funcionários, lamentamos a per-
da do notável colega, que sempre 
exerceu com brilhantismo e comba-
tividade seu trabalho no Ministério 
Público de São Paulo, e nos solida-
rizamos com seus familiares neste 
momento de dor”. José Romão de 
Siqueira Neto era promotor de Jus-
tiça criminal no bairro Santana, na 
capital paulista. Em 2012, recebeu 
o diploma “Mérito pela Valorização 
da Vida” da Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (Senad), do 
Ministério da Justiça.

APOIO AOS PROMOTORES 
DE JUSTIÇA DO GAEMA

A APMP divulgou Nota de 
Apoio aos promotores do Núcleo de 
Atuação Especial do Meio Ambiente 
(Gaema) por causa do artigo “Minis-
tério Público e saneamento”, de au-
toria do Diretor-Presidente da Com-
panhia de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp), Jerson 
Kelman, publicado em 02/09 no site 
do jornal Folha de S.Paulo. Segundo 
a Nota, “as afirmações contidas no 
referido artigo referentes ao Minis-
tério Público e à atuação do promo-
tores de Justiça não correspondem 
à realidade. Os colegas do Gaema 
realizam brilhante e irrepreensível 
trabalho em todo o Estado de São 
Paulo, no estrito cumprimento de 
seus deveres legais e constitucio-
nais, com arrimo em sua indepen-
dência funcional”.
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APMP encaminha anteprojeto que visa 
a autonomia orçamentária do MPSP

Proposta não tem pretensão de reduzir o percentual direcionado ao Fundo de Despesa do TJSP

A APMP protocolou na Secretaria de 
Governo do Estado de São Pau-
lo, no fim do mês de agosto, an-

teprojeto de lei que visa a conquista de 
autonomia orçamentária para o Minis-
tério Público (MPSP). A intenção é que 
o documento seja analisado para opor-
tuno encaminhamento à Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo (Alesp) 
pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). 
O anteprojeto propõe a participação do 
MPSP em 10% do montante arrecadado 
com taxas judiciárias em todo o Estado 
de São Paulo.

“Percentual este que não é arbitrá-
rio e guarda mínima simetria com a cor-
relação entre Ministério Público e Poder 
Judiciário, prevista no artigo 20, inciso II, 

alíneas ‘B’ e ‘D’ da Lei de Responsabili-
dade Fiscal”, diz trecho do documento. 
A intenção da APMP é complementar à 
conquista anterior da instituição. Com a 
sanção da Lei 15.855/15, publicada no Di-
ário Oficial no dia 03/07/2015, ficou ga-
rantida a participação do MPSP nas ta-
xas extrajudiciais.

Porém, por um veto do governa-
dor ao Projeto de Lei (PL) 112/13, apro-
vado em junho deste ano na Alesp, a par-
ticipação do MPSP nas taxas judiciárias 
foi rejeitada - apesar da expectativa da 
classe pela sanção integral do projeto.

A APMP deixa claro que o ante-
projeto apresentado não tem pretensão 
de reduzir o percentual da taxa judiciá-
ria direcionada ao Fundo de Despesa do 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A 
entidade de classe paulista lembra tam-
bém que outros Estados da Federação já 
executam esta destinação, como Santa 
Catarina, onde 20% das taxas judiciárias 
são conferidas ao Ministério Público. 
RECONHECIMENTO – Em sua justificativa, 
o anteprojeto da APMP ressalta, ainda, 
que o próprio texto do veto de Geraldo 
Alckmin ao PL 112/13 (publicado no Diá-
rio Oficial do Estado em 03/07/2015) re-
conhece a “necessidade de instituir me-
didas destinadas a assegurar a participa-
ção do Ministério Público no rateio das 
custas judiciais”. Por isso, frisa o texto 
do anteprojeto, a APMP tem “a certeza 
de que contará com a anuência de Vos-
sa Excelência [o governador]”.

PGJ retomou o tema em
reunião do Órgão Especial

No dia 23/09, menos de um mês depois de a APMP 
ter encaminhado anteprojeto ao governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB), visando a participação do Ministério Públi-
co de São Paulo no montante arrecadado com taxas judi-
ciárias, o procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando 
Elias Rosa, retomou o tema durante reunião ordinária do 
Órgão Especial do Colégio de Procuradores, colegiado do 
qual é o presidente.

O PGJ afirmou que pretende discutir “um eventual 
novo projeto de custas”. Porém, Márcio Elias Rosa obser-
vou: “Mas não é um tema fácil para ser tratado na atuali-
dade, por razões óbvias”.
AUXÍLIO-SAÚDE - Na mesma reunião do Órgão Especial, o 
procurador de Justiça Ruymar de Lima Nucci questionou o 
PGJ sobre a possibilidade de desmembramento do Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 34/2014, de autoria do Minis-
tério Público, que versa sobre auxílio-saúde, redução da 
diária, licença compensatória e novo regime de estágios 
para a instituição e se encontra em Regime de Urgência 
na Alesp desde outubro de 2014, sem, no entanto, ter ido 
para apreciação e votação no Plenário.

“Não é a primeira vez que o senhor propõe que eu 
faça essa divisão”, observou o PGJ. “Foi ideia sua, Dr. Mar-
cio”, rebateu Nucci. A ideia inicial de desmembramento do 
PLC, para facilitar sua aprovação, foi do próprio PGJ – po-
rém, após enviar à Alesp um único projeto.

NOVA ENTIDADE DE CLASSE - Os dirigentes da Associação 
dos Assistentes Jurídicos do Ministério Público do Estado 
de São Paulo (Aajump) visitaram a APMP no dia 02/09. Mar-
co Antonio Vicente Coelho, presidente da Aajump, Vinicius 
Mendes, secretário, e Maurício Maraldi, tesoureiro, foram 
recebidos na Sede Executiva pelo presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, e pelo suplente do Conselho Fiscal, 
Pedro Eduardo de Camargo Elias. Os visitantes comuni-
caram a criação da entidade e se colocaram à disposição 
para futuras parcerias e atividades institucionais conjuntas.
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TCE considera improcedente  representação 
que suspenderia auxílio-moradia

O 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, acompanhou a sessão do Tribunal em 16/09

A representação com pedido de 
medida cautelar formulado em 
nome do Ministério Público de 

Contas (MPC) por dois de seus procura-
dores, que solicitava a suspensão ime-
diata do pagamento do auxílio-moradia 
aos membros do Ministério Público e do 
Ministério Público de Contas foi conside-
rada improcedente e arquivada por de-
cisão unânime dos conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado de São Pau-
lo (TCE). Os autores da representação 
consideram a despesa ilegal, alta, além 
de “imoral” (como diz o documento). O 
julgamento ocorreu durante a 28ª ses-
são ordinária do Tribunal Pleno do TCE, 
realizada em 16/09. 

A diretoria da APMP, que acom-
panhou todo o processo, foi representa-
da na sessão pelo seu 2º vice-presiden-
te, Gabriel Bittencourt Perez. A entida-
de de classe solicitou, no fim de 2014, 
seu ingresso como terceira interessada 
na causa, como representante e defen-
sora das prerrogativas e interesses ge-
rais de seus associados. A APMP foi re-

presentada pelo advogado Airton Flo-
rentino de Barros, procurador de Justi-
ça aposentado e especialista em Direito 
Público. Após seu ingresso, a APMP jun-
tou ao processo petições e documentos, 

apoiando a posição tomada pela Pro-
curadoria-Geral de Justiça, solicitando 
o arquivamento do requerimento e sa-
lientando sua improcedência e falta de 
cabimento legal.

Gabriel Biettencourt Perez e o conselheiro Dimas Ramalho, durante sessão do Tribunal de Contas do Estado do dia 16/09
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VARA IMPLANTADA - O presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, compareceu em 11/09 à instalação da 2ª Vara 
Judicial no Fórum de Águas de São Pedro (SP), com a pre-
sença do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP), José Renato Nalini, da juíza diretora do Fórum de 
Águas de São Pedro, Letícia de Assis Brüning, e da promo-
tora de Justiça de Águas de São Pedro, Cintia Marangoni, 
além de representantes da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), do Ministério Público e de autoridades da região.

PALESTRA NO IASP - O ministro do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Bruno Dantas, foi o palestrante de evento pro-
movido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) 
em 28/08, no Intercontinental Hotel, na capital paulista. A 
apresentação, que teve como tema “O Tribunal de Contas 
da União e a Transparência”, foi organizada pelo presiden-
te do Iasp, José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, e con-
tou com a presença do presidente da Associação Paulis-
ta do Ministério Público (APMP), Felipe Locke Cavalcanti.
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Conamp realiza reunião extraordinária 
na APMP, com dirigentes de todo o país
Na pauta, correção dos subsídios, campanha de valorização do MP e Congresso da instituição

A Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp) 
realizou, em 04/09, a 5ª Reunião 

Extraordinária de seu Conselho Delibera-
tivo, na Sede Executiva da APMP, em São 
Paulo. Na pauta, entre outros assuntos, 
foram abordadas a correção dos subsí-
dios, a campanha institucional de valori-
zação do Ministério Público e o 21º Con-
gresso Nacional da instituição.

Também foi abordada a primeira 
reunião da Comissão dos Aposentados 
sobre o Projeto de Lei (PLP) 124/15 (PLS 
274/15), que “dispõe sobre a aposenta-
doria compulsória por idade, com pro-
ventos proporcionais”. A reunião tratou 
ainda sobre duas Propostas de Emenda 
à Constituição: a PEC 31/13, sobre altera-
ções na forma de escolha dos membros 
dos tribunais eleitorais, e a PEC 399/14, 
do deputado Moreira Mendes (PSD/RO), 
para exigir do bacharel em Direito, cumu-
lativamente, no mínimo 30 anos de ida-
de e três anos de atividade jurídica para 
ingresso nas carreiras de juiz, de promo-
tor e delegado.

Também foram abordados os Pro-
jetos de Lei: o PLP 138/15, da Comissão 
da Reforma Política do Senado, que al-
tera  a  Lei  Complementar  nº 64, para 
estabelecer nova condição de inelegibili-

dade de magistrados e membros do Mi-
nistério Público e o PLS 203/11, que torna 
obrigatória a presença do Ministério Pú-
blico na audiência de instrução criminal.
CAMPANHAANTICORRUPÇÃO – Na mes-
ma data da reunião da Conamp, a dire-
toria da APMP recebeu  visita dos pro-
curadores da República de São Paulo 
Thiago Lacerda Nobre e Thaméa Dane-
lon Valiengo, e do presidente do Movi-
mento do Ministério Público Democráti-
co (MPD), Roberto Livianu, que pediram 

apoio institucional à campanha “10 Me-
didas Contra a Corrupção”, lançada ofi-
cialmente 11 dias depois.

A comitiva foi recepcionada pelo 
presidente da APMP, Felipe Locke Caval-
canti, o 1º vice-presidente, Marcio Sér-
gio Christino, o 2º vice-presidente, Ga-
briel Bittencourt Perez, o 1º secretário, 
Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º te-
soureiro, Marcelo Rovere, e a diretora 
do Departamento de Relações Públicas e 
de Eventos, Paula Castanheira Lamenza.

Diretoria com os procuradores da República Thaméa Valiengo e Thiago Nobre, e o presidente do MPD,Roberto Livianu 
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Recorde: Torneio de 
Futebol do MP reúne 1.000 

atletas em São Paulo
Evento organizado pela APMP torna-se a maior confraternização 

esportiva de integrantes da instituição já realizada no país

A 14ª edição do Torneio Nacio-
nal de Futebol Society do Mi-
nistério Pública, organizada 

pela APMP no período de 05 a 07/09 
na capital paulista, reuniu 1.000 atle-
tas de todo o país. Foi a maior confra-
ternização esportiva de integrantes 
da instituição já realizada. O evento, 
patrocinado pela Associação Nacio-
nal dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp) e pela Previdência As-
sociativa do Ministério Público (Jus-
prev), com apoio da Armor Blindados, 
teve jogos disputados nos campos 
da Playball, na Pompeia, e do Nacio-
nal Atlético Clube, na Barra Funda. O 
pontapé inicial de uma das partidas, 
na abertura do evento, foi dado pelo 
ex-jogador Evair, ídolo do Palmeiras.

“Quero agradecer a todas as 
associações que compareceram. Esse 
Torneio representou um recorde, com 
cerca de 1.000 participantes”, afirmou 
o presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti. A presidente da Conamp, 
Norma Angélica Reis Cardoso Caval-
canti, agradeceu a entidade de classe 
paulista e revelou, na ocasião, que a 
15ª edição do Torneio, em 2016, será 
realizada em Santa Catarina. Presti-
giaram a abertura do evento o pre-
sidente da Junta Comercial do Esta-
do de São Paulo (Jucesp), Sandro Ric-
ciotti Barbosa, os membros do Con-
selho Superior do Ministério Público 
(CSMP), José Oswaldo Molineiro e Pe-
dro de Jesus Juliotti, e o presidente 
do Movimento do Ministério Público 
Democrático (MPD), Roberto Livianu.

O Departamento de Esportes 
da APMP, que tem como diretores Lu-
ciano Gomes de Queiroz Coutinho e 
Rafael Abujamra, organizou o Torneio 
em conjunto com o Departamento de 
Eventos, que tem como diretora Paula 
Castanheira Lamenza. A entidade de 

Acompanhado pelo 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere (à esquerda), o ex-jogador Evair, ídolo do Palmeiras e com 
 passagens pela seleção e por diversos outros grandes clubes nacionais e internacionais, deu o pontapé inicial de um dos jogos

Jogadores da Associação do Distrito Federal levantam o troféu e comemoram o título conquistado na categoria Força Livre

Na categoria Master, a equipe campeã foi a da Associação de Minas Gerais, que também teve o goleiro menos vazado

6 APMP em Ação - Setembro 2015
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Recorde: Torneio de 
Futebol do MP reúne 1.000 

atletas em São Paulo
Evento organizado pela APMP torna-se a maior confraternização 

esportiva de integrantes da instituição já realizada no país
classe disponibilizou 30 funcionários 
para dar suporte aos participantes. O 
Departamento de Audiovisual regis-
trou em foto e vídeo todo o Torneio. 
No restaurante, havia um grupo mu-
sical para animar os participantes da 
competição.
QUATRO CAMPEÕES – A 14ª edição 
do Torneio Nacional de Futebol So-
ciety, disputada em São Paulo, teve 
quatro campeões diferentes. Na ca-
tegoria Força Livre, o Distrito Fede-
ral foi campeão. Luciano Coutinho, o 
goleiro da APMP, foi o menos vazado 
e Gustavo Eloi, do Paraná, foi o arti-
lheiro. Nessa categoria, o 3º lugar fi-
cou com a equipe de Goiás. Já na ca-
tegoria Master, a campeã foi Minas 
Gerais, que também teve o goleiro 
menos vazado, Rodrigo Antônio. O ar-
tilheiro foi Marcelo Freire Garcia, da 
APMP. São Paulo ficou com o 3º lugar.

A APMP foi a campeã na cate-
goria Super Master, na qual teve, tam-
bém, o goleiro menos vazado, Rafael 
Pressuto. O artilheiro foi João Costa 
filho, da Paraíba. Por fim, na catego-
ria Sênior, a equipe do Paraná foi a 
campeã e teve, ainda, o goleiro me-
nos vazado, Denilson de Almeida, e 
o artilheiro, Antônio Carlos da Silva. 
A 3ª colocada foi a APMP.
TRICAMPEÃGERAL - Pela terceira 
vez consecutiva, as equipes da APMP 
conquistaram o título de campeã ge-
ral do Torneio Nacional de Futebol 
Society do Ministério Público. Des-
sa vez, com um título, um vice-cam-
peonato e dois terceiros lugares nas 
quatro categorias disputadas.

Nos dois anos anteriores, a 
APMP já havia sido campeã geral, 
também, nas edições do Torneio de 
Futebol Society do Ministério Públi-
co disputadas nas cidades do Rio de 
Janeiro e Foz do Iguaçú (PR).

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, junto com os diretores do Departamento de Esportes da APMP, Luciano 
Coutinho (goleiro menos vazado na categoria Força Livre) e Rafael Abjamra, e a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti

O título na categoria Super Master ajudou a APMP a conquistar, pela terceira vez consecutiva, o posto de campeã geral

Comemoração da Associação do Paraná, campeã da categoria Sênior, na qual teve o goleiro menos vazado e o artilheiro
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PGJ adia mais uma vez a eleição 
dos novos membros do Conepi

Mandato dos integrantes expirou em julho e colegiado passa por descontinuidade de trabalhos

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) 
adiou mais uma vez as eleições 
para a composição do Conselho 

de Estudos e Políticas Institucionais (Co-
nepi – 2015/17). Aviso publicado em três 
oportunidades no Diário Oficial no início 
de setembro prorrogou para o dia 24/09 
o prazo final das inscrições e adiou para 
o período de 13 a 22/10 a votação. Com 
isso, a apuração inicialmente prevista 
para 30/09 foi postergada para 26/10. 
O mesmo aviso ressalta que o prolonga-
mento das inscrições aplica-se somente 
aos representantes das regiões adminis-
trativas de Franca, Grande São Paulo 1, 
São José do Rio Preto e Vale do Ribeira 
que, até o momento, não contam com 
candidatos.

Inicialmente, a inscrição fora pro-
gramada para acontecer entre os dias 13 
e 23 de agosto, com eleição no período de 
14 a 23 de setembro, e apuração no dia 30 
do mesmo mês. Embora o mandato dos in-
tegrantes tenha expirado em julho, a pedi-
do do procurador-geral de Justiça, Márcio 

Fernando Elias Rosa, em 14/08, o Conepi 
realizou uma reunião extraordinária. Des-
de então, o colegiado passa por uma des-
continuidade nos trabalhos.

Em razão destas circunstâncias, a 
APMP protocolou dois ofícios dirigidos à 
PGJ. No primeiro, de 01/08, demonstrou-
se a preocupação da Classe sobre a ques-
tão e pedia a convocação de eleições para 
o Colegiado. Onze dias depois, em 12/08, 
foi publicado no Diário Oficial edital que 
abriu as inscrições para os candidatos e 
determinou, entre outros itens, que a re-
lação dos Promotores de Justiça habilita-
dos seria publicada no Diário Oficial, “ca-
bendo recurso ou impugnação à Procura-
doria-Geral de Justiça, no prazo de 48 ho-
ras” – evidentemente, a ser feita antes do 
início do período eleitoral previsto (14/09).

Entretanto, diante da ausência da 
comunicação prometida no aviso, a APMP 
enviou novo ofício à PGJ, no dia 02/09, so-
licitando a pronta publicação da listagem 
de candidatos habilitados para as eleições 
do Conepi – consoante cronograma esta-

belecido pela própria PGJ. A preocupa-
ção da entidade de classe foi, principal-
mente, a manutenção dos trabalhos re-
alizados pelo colegiado, a preservação 
de uma importante ferramenta de de-
mocracia institucional e a transparência 
do processo eletivo, aplicável a todos os 
procedimentos do Ministério Público do 
Estado de São Paulo.

“Ainda não houve publicação dos 
inscritos, fato este que causa dificulda-
de para que os candidatos deem início 
às suas campanhas, mormente já que o 
início das eleições se dará em 14 de se-
tembro de 2015. Do exposto, e para que 
possa haver tempo para que os candi-
datos apresentem seus programas aos 
eleitores, o que espelha importante mo-
mento de democracia institucional”, ex-
punha trecho do mencionado ofício en-
viado pela APMP. Após a interposição do 
requerimento para publicidade da lista 
de candidatos inscritos, foi publicado o 
mencionado aviso da PGJ, dilatando o 
cronograma do processo eleitoral.

No dia 23/09, o presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, participou, na sede do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), da abertura e primeira reunião 
do Fórum Nacional de Combate à Corrupção (FNCC). Tam-
bém compareceram dirigentes da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp) e representan-
tes de outras associações estaduais do Ministério Público, 
além de representantes da Controladoria Geral da União 
(CGU), do Ministério da Educação (MEC), do Tribunal de 
Contas da União (TCU), da Secretaria Nacional de Justiça 
(SNJ) e de organizações da sociedade civil.

O objetivo do encontro, além de lançar oficialmen-
te o FNCC, foi o de desenvolver e organizar o plano de tra-
balho do grupo para o próximo ano. O Fórum tem a mis-
são de fomentar a integração do Ministério Público com 
órgãos públicos e entidades da sociedade civil essenciais 
ao combate à corrupção.

Na foto, a partir da esquerda, estão a presidente da 
Conamp, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, o pre-
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PCNMP lança Fórum Nacional 
de Combate à Corrupção

Encontro, na sede do CNMP, lançou oficialmente o FNCC e organizou plano de trabalho

sidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (Anpt), Carlos Eduardo Azevedo Lima, o presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o presidente da Asso-
ciação Amazonense do Ministério Público (AAMP), Reinal-
do Alberto Nery de Lima, o secretário nacional de Justiça, 
Beto Vasconcelos, e o procurador-geral de Justiça de San-
ta Catarina, Sandro José Neis.
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Sancionada Lei que eleva foros a  
comarcasereclassificaentrâncias

PLC recebeu veto do governador ao artigo 4º, emenda de deputados estaduais e líderes partidários

O governador do Estado de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin (PSDB), san-
cionou parcialmente em 17/09 

a Lei Complementar 1.274/15, oriunda 
do Projeto de Lei Complementar (PLC) 
49/2014, do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP), que eleva foros dis-
tritais do interior a comarcas, bem como 
eleva a entrância de diversas comarcas no 
Estado de São Paulo. O PLC, porém, rece-
beu um veto do governador, do artigo 4º, 
fruto de emenda, que determinava que 
“Ficam criadas 2 (duas) Varas, cuja loca-
lização será determinada por resolução 
do Tribunal de Justiça.”

A citada emenda aglutinativa, que 
inseria a necessidade de criação de mais 
duas Varas, aprovada em Plenário, é a mes-
ma que alterou o PLC a fim de determinar 
que a Lei só entre em vigor um ano após a 
sua publicação, esta sancionada pelo go-
verno do Estado. A emenda foi assinada 
pelos deputados estaduais e líderes par-
tidários Cauê Macris (PSDB, líder do go-
verno), Carlos Cezar (PSB), Antonio Olim 
(PP), Estevam Galvão (DEM), Clelia Gomes 
(PHS), Carlão Pignatari (PSDB), Jorge Caru-
so (PMDB), André do Prado (PR), Marcos 
Neves (PV), Rodrigo Moraes (PSC), Coro-
nel Camilo (PSD), Davi Zaia (PPS), Igor So-
ares (PTN) e Jorge Wilson (PRB).

A nova Lei determina que os Fo-
ros Distritais do Interior são elevados à 
categoria de Comarca. Determina ainda 
que eleva à categoria de entrância inter-
mediária as comarcas sedes das circuns-
crições judiciárias de Casa Branca, Dra-
cena, Ituverava e Presidente Venceslau, 
bem como as comarcas de Artur Noguei-
ra, Embu Guaçu, Lençóis Paulista, Mairin-
que, Monte Mor, Santana do Parnaíba. A 
nova Lei ainda define que a comarca de 
entrância inicial que vier a atingir número 
superior a 50.000 eleitores, considerados 
todos os municípios que a compõem, será 
elevada à entrância intermediária, por re-
solução do TJSP.

Por fim, a Lei sancionada eleva à 
categoria de entrância final as comarcas 
sedes das circunscrições judiciárias de 

Amparo, Andradina, Assis, Avaré, Barre-
tos, Batatais, Botucatu, Bragança Paulis-
ta, Caraguatatuba, Fernandópolis, Guara-
tinguetá, Itanhaém, Itapecerica da Serra, 
Itapeva, Jaboticabal, Jales, Lins, Mogi Mi-
rim, Ourinhos, Pirassununga, Registro, São 
João da Boa Vista, Tupã e Votuporanga, 
bem como as comarcas de Atibaia, Embu 
das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Fran-

cisco Morato, Hortolândia, Itapevi, Moji 
Guaçu, Pindamonhangaba, Santa Bárba-
ra D”Oeste, São Caetano do Sul, Sertão-
zinho, Taboão da Serra e Tatuí.

A Norma também define que a co-
marca de entrância intermediária que vier 
a atingir número superior a 100.000 elei-
tores será elevada à entrância final, por 
resolução do Tribunal de Justiça.

Governador Geraldo Alckmin vetou emenda que determinava criação de duas Varas a serem determinadas pelo TJSP
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SECRETÁRIO - A diretoria da APMP 
recebeu, em 17/09, visita de corte-
sia de Roberto Sekiya, subsecretário 
de Empreendedorismo e da Micro e 
Pequena Empresa do Governo do Es-
tado de São Paulo, órgão ligado à Se-
cretaria de Desenvolvimento Econô-
mico,  Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Ele foi recebido pelo presidente da 
entidade de classe, Felipe Locke Ca-
valcanti, o 1º secretário, Paulo Pen-
teado Teixeira Junior, e o 2º tesourei-
ro, Francisco Antônio Gnipper Cirillo.

PREFEITO – Em 15/09, o prefeito de 
São Bernardo do Campo (SP), Luiz Ma-
rinho (PT), ex-ministro da Previdência 
e do Trabalho e Emprego, fez uma vi-
sita à APMP. Acompanhado pelo ad-
vogado Edison Asarias, foi recebido 
pelo presidente da entidade de clas-
se, Felipe Locke Cavalcanti, pelo 1º 
tesoureiro, Marcelo Rovere, e pelo 
diretor de Benefícios do Fundo de 
Emergência, Edson Alves. Também 
estava presente, na ocasião, o admi-
nistrador de empresas Celso Câmara.
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Ação da APMP garante dispensa da 
capacitação quanto às armas de fogo

Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento da apelação da entidade de classe paulista

Ação impetrada pela APMP, por 
meio do escritório de advocacia 
Rangel & Associados, e vitoriosa 

em sede de apelação, garante a todos os 
seus associados a concessão, renovação 
e transferência do registro de arma de 
fogo sem a necessidade de realização ou 
apresentação de qualquer documento 
que comprove a capacidade técnica para 
seu manuseio. O mandado de seguran-
ça, com pedido de Liminar, que garanti-
ria esta renovação automática, foi num 
primeiro momento indeferido, conside-
rado improcedente. A entidade de clas-
se então apelou e conquistou o direito 
à dispensa do referido exame. 

O Ministério Público Federal 
(MPF), em parecer ofertado pelo Pro-
curador Regional da República Osório 
Barbosa, manifestou-se pelo provimento 
da apelação da APMP, destacando que: 
“Neste passo, a Lei GERAL do desarma-
mento não revogou a legislação especí-

fica do Ministério Público, nem expressa 
e nem implicitamente, devendo prevale-
cer a legislação específica que autoriza o 
registro e porte de arma por membros 
do Ministério Público sem a necessidade 
de submissão à comprovação de aptidão 
técnica perante a Polícia Federal, sendo 
que a Instrução Normativa nº 23/2005 do 
Departamento de Polícia Federal extra-
polou seus limites, criando impedimen-
tos que não existem na Lei para mem-
bros do MP! Portanto, se afigura ilegal a 
IN nº 23/2005, desrespeitando os limites 
do poder regulamentar, já que restringe 
direito previsto em lei hierarquicamente 
superior e específica”.

Segundo entendimento da rela-
tora, a desembargadora federal Consue-
lo Yoshida, “as exigências impostas aos 
membros do Ministério Público do Esta-
do de São Paulo para registro de arma 
de fogo não encontram amparo legal, 
visto que a instrução normativa que im-

põe a comprovação de capacidade téc-
nica para manuseio de arma de fogo ex-
trapola sua competência para regular a 
matéria. Ademais, a autorização para 
porte de arma de fogo pressupõe o re-
ferido registro, não existindo nenhuma 
previsão legal que exija aos procurado-
res e promotores o cumprimento dos re-
feridos requisitos”. 

Ao final de sua decisão, publicada 
em 21/09, a desembargadora anotou que: 
“Visualiza-se que o ato coator não possui 
competência para estabelecer restrição 
não prevista na Lei Orgânica do Ministé-
rio Público, visto que mera instrução ou 
lei ordinária não podem impor requisi-
tos não previstos em Lei Complementar. 
Desta forma, a imposição de teste para 
comprovação de capacidade técnica aos 
membros do Ministério Público do Esta-
do de São Paulo deve estar prevista em 
Lei Complementar, com processo legis-
lativo mais elaborado”. 

POSSE NO CNJ - Nomeado em agosto, Arnaldo Hossepian 
Lima Júnior tomou posse no Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) no dia 1º/09. O procurador de Justiça paulista é um 
dos quatro novos integrantes do Conselho, junto com o 
desembargador Gustavo Tadeu Alkmim e os magistrados 
Fernando Mattos e Carlos Eduardo Oliveira Dias. O presi-
dente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, prestigiou a sole-
nidade de posse em Brasília, acompanhado pela presiden-
te da Associação Nacional dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti.

POSSE NA AMPAL - O presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti, compareceu em 18/09 à posse de Eduardo Ta-
vares como presidente da Associação do Ministério Públi-
co de Alagoas (Ampal). No evento, em Maceió, o dirigente 
da APMP recebeu a comenda Anthero Montenegro Medei-
ros, junto com o prefeito de Aracajú (SE), João Alves Filho 
(DEM), e o promotor de Justiça licenciado Alfredo Gaspar 
de Mendonça Neto, secretário de Estado da Defesa Social 
e Ressocialização em Alagoas. O procurador-geral daque-
le Estado, Sérgio Jucá, também compareceu à cerimônia.
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Sede Social da APMP recebe o nome 
de ‘Espaço Washington Barra’

Cerimônia reuniu dezenas de membros do MP, dirigentes associativos e autoridades de todo o país

A APMP batizou, em cerimônia na 
sexta-feira, 04/09, o restaurante 
de sua Sede Social como “Espa-

ço Washington Barra”, em homenagem 
ao seu ex-presidente, falecido no início 
de agosto. Dezenas de membros do Mi-
nistério Público, dirigentes associativos e 
autoridades de todo o país prestigiaram 
o evento, entre eles a presidente da As-
sociação Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp), Norma Angé-
lica Reis Cardoso Cavalcanti, a presidente 
da Previdência Associativa do Ministério 
Público (Jusprev), Maria Tereza Uille Go-
mes, e o procurador-geral de Justiça (PGJ) 
de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa

Além do presidente, a APMP foi re-
presentada, na ocasião, pelo 1º vice-pre-
sidente, Marcio Sérgio Christino, o 2º vi-
ce-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, 
o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira 
Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, 
a diretora do Departamento de Patrimô-
nio e uma das diretoras da APMP Mu-
lher, Fabiola Moran Faloppa, e a diretora 
do Departamento de Relações Públicas e 
de Eventos, Paula Castanheira Lamenza. 
Pela Conamp, além da presidente Norma 
Cavalcanti, compareceram o 2° vice-presi-
dente, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo 
Neto, o tesoureiro, Marcelo Lima de Oli-
veira, o assessor institucional, José Silvério 
Perdigão, e o ex-presidente César Mattar.

Das associações do Ministério Pú-
blico, prestigiaram o evento os presiden-
tes Adelcion Calina (Espírito Santo), Bene-
dito Torres Neto (Goiás), Cláudio Franco 
Félix (Paraná), Elisio Teixeira Neto (Distri-
to Federal), Janina Schuenck Brantes Sa-
cramento (Bahia), José Augusto Cutrim 
Gomes (Maranhão), Lindomar Rodrigues 
(Mato Grosso do Sul), Lucas Felipe Azeve-
do de Brito (Ceará), Luciano César Casaro-
ti (Tocantins), Luciano Oliveira Mattos de 
Souza (Rio de Janeiro), Luciano Trierweil-
ler Naschenweng (Santa Catarina), Ma-
noel Murrieta e Tavares (Pará), Paulo Ru-
bens Parente Rebouças (Piauí), Reinaldo 
Nery de Lima (Amazonas), e Sérgio Hiane 
Harris (Rio Grande do Sul). Os presiden-
tes das associações de Minas Gerais, Ne-
dens Ulisses Freire Vieira, e de Rondônia, 
Flávia Barbosa Shimizu Mazzini, foram re-
presentados por José Silvério Perdigão e 

Marcelo Lima de Oliveira. Também estava 
presente Ana Carolina Scultori Teles Leiro, 
vice-presidente da Associação Nacional 
do Ministério Público Militar (ANMPM).

Do Ministério Público de São Pau-
lo (MPSP), além do procurador-geral de 
Justiça, compareceram o ouvidor Roberto 
Fleury de Souza Bertagni, o ex-presidente 
da APMP e secretário do Órgão Especial, 
Walter Paulo Sabella, as integrantes do Ór-
gão Especial Maria Cristina Pera João Vie-
gas e Natália Fernandes Aliende da Mat-
ta, os membros do Conselho Superior do 
Ministério Público (CSMP), José Oswaldo 
Molineiro, Motauri Ciocchetti de Souza e 
Pedro de Jesus Juliotti, o vice-secretário 
da Procuradoria de Interesses Difusos e 
Coletivos, Edgard Moreira da Silva, o re-
presentante da Procuradoria Cível, Se-
bastião Silvio de Brito, o ex-corregedor 
Herberto Magalhães Silveira, o ex-presi-
dente da APMP, João Lopes Guimarães, o 
chefe de gabinete da PGJ, Ricardo de Bar-
ros Leonel, e o subprocurador de Justiça 
Institucional, Gianpaolo Poggio Smanio.

Outras autoridades presentes fo-
ram Mágino Alves Barbosa, secretário 
adjunto da Secretaria do Estado da Segu-
rança Pública, Olheno Ricardo de Souza 
Scucuglia, chefe de gabinete da Secreta-
ria do Estado da Segurança Pública, Eloi-
sa de Souza Arruda, ex-secretária do Es-
tado da Justiça e da Defesa da Cidadania, 
o desembargador João Francisco Moreira 

Viegas, representando o Tribunal de Jus-
tiça (TJSP), Luiz Orlando de Barros Sega-
la, representante da Associação dos No-
tários e Registradores do Estado de São 
Paulo (Anoreg-SP), e o reitor da Univer-
sidade do Noroeste Paulista (Unorp), Eu-
des Quintino de Oliveira Júnior.

Felipe Locke Cavalcanti, Maria Tereza Uille Gomes, Márcio Fernando Elias Rosa e Norma Cavalcanti durante a inauguração
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TJSP aprovou 
voto de pesar

O Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP) encaminhou à Pre-
sidência da APMP voto de pesar pelo 
falecimento do procurador de Justiça 
Washington Epaminondas Medeiros 
Barra, ocorrido no dia 06/08. O voto, 
aprovado pelo 3º Grupo de Câmaras 
Criminais, o destaca como “Digníssimo 
Procurador de Justiça e ex-Presidente 
dessa Associação”.

O voto de pesar teve como sig-
natário o desembargador José Damião 
Pinheiro Machado Goulart, presidente 
do 3º Grupo de Câmaras Criminais do 
TJSP, e adesão de Ricardo Tucunduva, 
Tristão Ribeirão, Machado de Andrade, 
José Raul Gavião de Almeida, Sérgio Ri-
bas, Juvenal Duarte e Marcos Correa, 
bem como da procuradora de Justiça 
Maria Amélia Nardy Pereira.
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O XI Encontro dos Promotores e 
Procuradores de Justiça Aposen-
tados foi organizado pela APMP 

entre os dias 10 e 13/09 em Águas de São 
Pedro (SP). Na ocasião, o Colégio de Apo-
sentados elaborou a 2ª Carta de Águas 
de São Pedro, que requer “que haja, em 
respeito ao princípio constitucional da 
simetria, reconhecido pelo Conselho 
Nacional de Justiça na Resolução 133, o 
imediato reajuste de 14,6% das parcelas 
de diferenças devidas aos membros do 
Ministério Público, direito já implemen-
tado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

Carta dos aposentados requer pagamento 
de diferenças aos membros do MPSP

Encontro em Águas de São Pedro teve homenagens a Washington Barra e Zuleika Sucupira Kenworhty

de São Paulo, viabilizando-se, outrossim, 
o pagamento retroativo da diferença ao 
mês de incidência da Lei 13.091/15”.

A Carta solicita ainda “que se ga-
ranta aos colegas aposentados, membros 
vitalícios do Ministério Público, o acesso 
ao portal institucional para a consulta das 
informações de seu interesse, em espe-
cial sobre os créditos que lhe são devi-
dos” e “que haja o imediato pagamen-
to aos colegas aposentados, em crédi-
tos da PAE, do equivalente aos auxílios 
moradia e alimentação, tratando-se de 
justo incremento do adimplemento dos 

créditos a eles devidos, eliminando-se a 
desequiparação material entre o pesso-
al da ativa e aposentados”.

O documento prossegue: “isto 
servirá como justo incentivo para que 
os membros que já adquiriram o tempo 
de aposentação possam exercer esse di-
reito sem se sujeitarem a irreparável e 
injusta perda financeira, permitindo-se 
a movimentação da carreira e o atendi-
mento às aspirações de movimentação 
dos colegas mais novos”.
HOMENAGEM 1 – Na Carta, os promo-
tores e procuradores aposentados inclu-
íram homenagem a Washington Epami-
nondas Medeiros Barra, ex-presidente 
da APMP, recém-falecido.
HOMENAGEM 2 – O Encontro também 
foi prestigiado pela promotora de Justi-
ça mais antiga da América Latina, Zuleika 
Sucupira Kenworthy, de 102 anos, que foi 
homenageada pela APMP com uma placa 
comemorativa e flores. Zuleika Kenwor-
thy retribuiu com um discurso que resu-
miu sua trajetória no Ministério Público.

Paula Lamenza, Cyrdêmia Botto, Felipe Locke  Cavalcanti, 
Zuleika Kenworthy Sucupira e Gabriel Bittencourt Perez
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DOAÇÃODELIVROS - A diretoria da 
APMP recebeu, durante o XI Encon-
tro em Águas de São Pedro, a doação 
de diversos livros e de edições histó-
ricas da Revista Justitia para sua bi-
blioteca. A iniciativa foi do procurador 
de Justiça aposentado Mamede José 
Coelho Filho, que assinou o termo de 
doação na presença do presidente da 
entidade de classe, Felipe Locke Ca-
valcanti, e da diretora do Departa-
mento de Aposentados da entidade 
de classe, Cyrdêmia da Gama Botto.

SHOW E CD - O XI Encontro dos Apo-
sentados, em Águas de São Pedro, 
teve show com o cantor Gilbert Stein, 
no dia 11/09, com os maiores suces-
sos dos seus 50 anos de carreira. Em 
breve, a APMP vai distribuir para os 
participantes do Encontro um CD do 
cantor. Em 21/09, Gilbert foi recep-
cionado pelo presidente da entida-
de de classe, Felipe Locke Cavalcan-
ti, e pela diretora do Departamento 
de Aposentados, Cyrdêmia da Gama 
Botto, com um almoço na Sede Social.


