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Intimação pessoal. 
Conheça a atuação da 
APESP sobre o tema

O Governador Geraldo Alckmin recebeu no dia 8/3, no Palácio 
dos Bandeirantes, a Diretoria da APESP, em audiência com mais 
de uma hora de duração. “Sou um fã da Procuradoria. É um 
órgão fantástico, que dá garantia legal ao Estado de São Paulo”, 
disse o Governador. Leia mais na página 2.

Governador Geraldo Alckmin 
recebe APESP em audiência

Festa de posse da nova 
Diretoria da APESP

Em 12/3, foi realizada a festa de 
posse da nova Diretoria da APESP, 
em um clima muito agradável e 
descontraído. José Serra, Senador 
e ex-Governador do Estado de 
São Paulo, prestigiou a solenidade 
e disse em seu discurso que a 
PGE-SP é um exemplo para todo o 
Brasil. Leia mais na página 3. 

A Diretoria da APESP visita o 
Presidente da OAB SP para tratar 
da intimação pessoal e realiza a 2ª 
reunião aberta sobre a questão. Pá-
gina 4.

Encarte especial: conheça 
os novos convênios firmados pela 
APESP e o projeto “APESP Esportes”.
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Diretoria da APESP é recebida  
pelo Governador Geraldo Alckmin

O Governador Geraldo Alckmin recebeu no 
dia 8/3, no Palácio dos Bandeirantes, a Direto-
ria da APESP, em audiência com mais de uma 
hora de duração. “Sou um fã da Procuradoria. 
É um órgão fantástico, que dá garantia legal ao 
Estado de São Paulo”, disse o Governador. O 
Presidente Marcos Nusdeo – acompanhado de 
Fabrizio de Lima Pieroni, Diretor Financeiro, 
Silvio Romero Pinto Rodrigues Júnior, Diretor 
de Esportes e Patrimônio, e Felipe Gonçalves 
Fernandes, Diretor de Prerrogativas – agra-
deceu o Governador pelo apreço que tem 
para com os Procuradores. Acompanharam 
também a reunião Dr. Elival da Silva Ramos, 
Procurador-geral, e Dr. José Renato Ferreira 
Pires, Procurador-geral adjunto. Na sequên-
cia, Nusdeo apresentou ao Governador três 
reivindicações que a APESP reputa essenciais 
para a PGE-SP. Em primeiro lugar, destacou a 
necessidade de exclusão da PGE do contingen-
ciamento de verbas, afirmando que o trabalho 
dos Procuradores traz segurança jurídica para 
o Estado, zela pela legalidade e interesse pú-
blico e viabiliza a implementação das políticas 
públicas. Dessa forma, mesmo conhecedora 
da crise orçamentária por que passa o Brasil e 
o Estado de São Paulo, a APESP entende que 
a Procuradoria não pode sofrer um corte de 
recursos similar aos demais entes públicos. “A 
PGE-SP já é um órgão enxuto e mais cortes 
de despesa podem afetar a excelência de seu 
trabalho”, afirmou Nusdeo. Mencionou, como 
exemplo, a falta de verba para credenciamento 
de contadores e assistentes técnicos. Sensível 
ao pleito, o Governador indagou qual volume 

financeiro envolvido para a resolução da ques-
tão do pagamento dos contadores e assistentes 
técnicos, reconhecendo a importância do 
assunto. Registrou projetar uma melhora no 
cenário econômico do 2º semestre e, conse-
quentemente, da arrecadação do Estado. O 
Presidente da APESP solicitou ao Governador 
a deflagração do concurso de ingresso para o 
cargo de Procurador do Estado, uma vez que 
a PGE já conta com 100 cargos vagos (sem 
considerar os 170 novos cargos criados na 
nova LOPGE). O Governador indagou quanto 
tempo levaria para a conclusão do certame, 
sendo informado que o processo seletivo dura 
cerca de um ano, que a carreira tem sofrido 
uma baixa mensal de aproximadamente 5 a 6 
Procuradores e que as nomeações ocorreriam 
apenas em 2017 (possivelmente, em um cená-
rio econômico mais favorável). O Governador 
ficou de estudar o pedido de deflagração 
do certame ainda este ano. Por fim, Nusdeo 
apresentou a necessidade de criação de uma 
carreira de apoio para a PGE-SP, salientando 
que as demais carreiras jurídicas do Estado já 
contam com tal estrutura.  “O auxílio técnico 
possibilitará que os Procuradores exerçam 
mais efetivamente a sua atividade fim”, disse 
o Presidente da APESP. O Governador com-
preendeu bem a real necessidade da carreira 
de apoio na Procuradoria, frisando que na 
administração pública os profissionais “mais 
caros” precisam ser melhor aproveitados. O 
Procurador-geral Elival da Silva Ramos, por 
sua vez, reforçou ao Governador Geraldo 
Alckmin os pleitos levados pela APESP. 
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Diretoria da APESP é recebida  
pelo Governador Geraldo Alckmin

Festa de posse da nova Diretoria da 
APESP foi um sucesso

Em 12/3, foi realizada a festa de posse da nova 
Diretoria da APESP, em um clima muito agra-
dável e descontraído. José Serra, Senador e 
ex-Governador do Estado de São Paulo, disse 
em seu discurso que a PGE-SP é um exemplo 
para todo o Brasil. “A minha presença aqui 
se explica por uma questão essencial: o meu 
apreço pela PGE-SP, que vem desde a época 
do Governo Montoro, no qual exerci o cargo 
de Secretário do Planejamento, e quando fui 
Governador. A Procuradoria foi crucial para 
que nosso Governo desse certo e também o 
(Marcos) Nusdeo, que foi um verdadeiro cam-
peão de causas ganhas a nosso favor”. Serra 
colocou o Senado à disposição da PGE-SP e 
de toda a Advocacia Pública. Elival da Silva 
Ramos, Procurador Geral do Estado, repre-
sentando o Governador Geraldo Alckmin na 
solenidade, registrou a importância da APESP 
para o desenvolvimento da PGE-SP. “Aliás, isso 
tudo é contemporâneo, porque a Associação é 
de 1948 e a PGE-SP é de 1947. A Procuradoria 
e a APESP nascerem juntas e têm caminhado 
juntas no decorrer desses anos. (...) Teremos 
agora um período de grandes desafios para 
a Advocacia Pública e para o País como um 
tudo. Nesse sentido, para um País melhor é 
necessária uma Advocacia Pública forte, que 
defenda o interesse público. Nesse ponto, a 
Associação tem uma tarefa muito importan-
te”. Marcos Nusdeo, Presidente da APESP, 
agradeceu a presença de todos, reiterando os 
compromissos assumidos durante a campa-
nha - em especial, o de fomentar no bojo da 

Procuradoria um amplo debate sobre todos 
os assuntos de interesse da carreira. “Estamos 
realizando visitas às Unidade da PGE-SP e 
iremos promover, ainda no primeiro semestre, 
um Congresso Interno”.  Segundo o Presiden-
te, o principal desafio da nova Diretoria da 
APESP será com a implantação no novo CPC. 
“O novo Código traz uma meta com relação à 
diminuição da litigiosidade e com a raciona-
lização da Justiça. Portanto, é o momento de 
nós, Procuradores do Estado, darmos nossa 
contribuição. Quero deixar claro a todos que 
a nova Diretoria da APESP trabalhará diu-
turna e decididamente pela diminuição da 
litigiosidade de nossos processos. Sei que a 
tarefa é muito difícil, porque trabalhamos com 
o interesse público, fato que nos obriga a es-
gotar todas as instâncias do Poder Judiciário”. 
Apesar da crise enfrentada pelo Brasil, Nusdeo 
encerrou seu discurso com uma mensagem de 
otimismo. “Os Procuradores já demonstraram 
que quando estão unidos, conseguem grandes 
vitórias. A vitória da Procuradoria é a vitória 
da cidadania no País”.

Da esq. para a dir: José Serra, Marcos Nusdeo e Elival da 
Silva Ramos 
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Diretoria Gestão 2016/2017

Presidente  Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo 
Vice-Presidente Mara Christina Faiwichow Estefam
Secretária-Geral  Monica Maria Russo Zingaro Ferreira Lima
Diretor Financeiro Fabrizio de Lima Pieroni
Diretora Social e Cultural Cintia Oréfice
Diretor de Previdência e Convênios José Luiz Souza de Moraes
Diretor de Patrimônio e Esportes Silvio Romero Pinto Rodrigues 
Diretor de Comunicação Marcelo de Aquino
Diretor de Assuntos Legislativos e Institucionais Diego Brito Cardoso
Diretor de Prerrogativas Felipe Gonçalves Fernandes
Diretor do Interior e demais Unidades fora da Capital Paulo Sérgio 
Garcez Guimarães Novaes

APESP visita OAB SP. Em pauta, a 
intimação pessoal!

A APESP reuniu-se, na tarde de 22/3, com Marcos da Costa, Presidente da OAB-SP, para tratar 
da intimação pessoal nos termos previstos pelo Comunicado Conjunto 379/2016 (Presidência 
do TJ-SP e Corregedoria Geral de Justiça), que definiu, dentre outras diretrizes, não “existir 
recursos humanos ou orçamentários para realizar a remessa de todos esses processos para fins 
de intimação” .

A Associação expôs ao dr. Marcos da Costa que a implementação da intimação conforme defi-
nido no Novo CPC é um pleito antigo dos Procuradores do Estado. “A intimação pessoal é uma 
luta histórica dos Advogados Públicos estaduais e municipais, não sendo possível abrir mão de 
uma prerrogativa que foi contemplada no novo Código”, registrou Marcos Nusdeo, Presidente 
da APESP. O presidente da OAB-SP apoiou a reivindicação da carreira, comprometendo-se a 
agendar uma audiência com o Presidente do TJ-SP, Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, 
para tratar da questão.

No encontro, estiveram (da esq. para a dir. na foto abaixo): Felipe Gonçalves Fernandes, Diretor 
de Prerrogativas da APESP; Carlos Figueiredo Mourão, Presidente da Comissão da Advocacia 
Pública da OAB-SP; Soraya Santucci Chehin, Presidente da Associação dos Procuradores do 
Município de São Paulo (APMSP); Marcos da Costa, Presidente da OAB-SP; Marcos Nusdeo, 
Presidente da APESP e Fabrizio de Lima Pieroni, Diretor Financeiro

A APESP realizou, na tarde de 23/3, a 2ª Reu-
nião Aberta (foto abaixo) sobre a implementa-
ção da intimação pessoal, conforme previsto 
no Novo CPC.
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Conheça os novos convênios  
celebrados pela APESP

A APESP tem trabalhado intensamente para firmar convênios que tragam descontos e\ou bene-
fiícios a seus associados. Conheça os mais recentes:.

A APESP firmou um convênio com a maior 
concessionária Honda do Brasil: a Daitan. 
Conheça os descontos e benefícios: 

- 6,5% de desconto na aquisição de automóveis 
novos (somente para os modelos Civic, City e 
Fit); 

- Os associados que já possuem automóveis 

Honda terão um desconto de 10% na revisão 
(com parcelamento em 3x sem juros no cartão 
de crédito);

- CNH CARD de R$1.000,00 para os associa-
dos que fecharem uma cota de consórcio.

O atendimento aos associados interessados 
ocorrerá na Daitan Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 
n° 2.771, São Paulo – SP), exclusivamente com 
a vendedora Anny Guimarães (Fone: 11-5536-
9966/ 5044-5254).

Para obter os mesmos benefícios nas demais 
concessionárias Daitan (em São Paulo - Pom-
péia, Sumaré e Jabaquara -, em Taubaté e em 
São José dos Campos), o associado deverá 
agendar previamente com a vendedora Anny, 
que se deslocará para atendê-lo. Acesse o site 
da concessionária Daitan Honda no endereço 
www.daitan.com.br . 

A APESP celebrou um convênio com a Companhia Athletica (Unidades da Capital, Campinas 
e Brasília), com descontos nos planos semestrais e anuais e isenção nas taxas de matrícula e 
carteirinha. Os benefícios para os associados são extensíveis para cônjuges e filhos. Conheça 
os valores na tabela abaixo. A adesão ao convênio deverá ser feita diretamente nas Unidades da 
Companhia Athletica de preferência dos associados. A documentação necessária é: carteira de 
associado da APESP; cópias das certidões de casamento e/ou nascimento dos dependentes. 

Unidades Plano Semestral Plano Anual Média Mensal
Morumbi Shopping R$ 2.934,00  R$ 5.868,00 R$489,00
Kansas R$ 2.934,00  R$ 5.868,00 R$489,00
Anália Franco R$ 2.934,00  R$ 5.868,00 R$489,00
Estádio Morumbi R$ 2.934,00 R$ 5.868,00 R$489,00
Granja Vianna R$ 1.962,00 R$ 3.924,00 R$327,00
Campinas R$ 2.934,00  R$ 5.868,00 R$489,00
Brasília R$ 2.934,00  R$ 5.868,00 R$489,00
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APESP ESPORTES
É compromisso da Diretoria da APESP pro-
mover, apoiar e incentivar todas as formas 
de confraternização e entretenimento dos 
associados da Capital e do Interior, realizando 
atividades sociais, culturais e esportivas em 
todas as cidades sedes de Unidades da PGE. 

Os benefícios das atividades esportivas para o 
bem-estar e saúde são incontestáveis. Ciente 
de tal fato, a APESP, através de sua Diretoria 
de Esportes, lança o projeto “APESP Esportes”, 
marca com identidade visual própria e que 
será utilizada em todos os eventos esportivos 
patrocinados pela Associação.

Além da locação de quadra de futebol para 
os associados da Capital, a APESP acaba de 
firmar parceria com a Latin Sports, organiza-
dora do Track&Field Run Series, o melhor e 
mais charmoso circuito de corridas de rua do 
país, que oferece excelente estrutura de apoio 
e benefícios aos atletas participantes. 

Em 2016, serão mais de 60 etapas em 30 
cidades brasileiras. A “APESP Esportes“ par-
ticipará através do custeio das inscrições para 
seus associados em duas etapas na cidade de 
São Paulo e em todas as etapas do interior 
do Estado que ocorram em cidades sedes de 
unidades da Procuradoria do Estado. Já estão 

confirmadas as seguintes etapas, com partici-
pação da “APESP Esportes“:

17/04/2016 – Etapa Esplanada – Sorocaba

30/04/2016 – Etapa Iguatemi – Ribeirão Preto

08/05/2016 – Etapa Colinas – São José dos 
Campos

22/05/2016 – Etapa Iguatemi – São José do Rio 
Preto

05/06/2016 – Etapa Cidade Jardim – São Paulo

A participação do associado estará limitada 
a duas etapas, preferencialmente em locais 
próximos à Unidade de classificação.

Além das etapas patrocinadas pela APESP, 
todo associado, em razão da parceria firmada 
com a Latin Sports, terá direito a descontos 
(de 5 a 15%) nas inscrições em todas as demais 
etapas realizadas no Brasil (para conhecer 
entre no site http://www.tfrunseries.com.br/), 
bastando que a inscrição seja realizada via 
APESP.


