
 

 

Advocacia Pública comemora seu dia reivindicando 

nomeação de aprovados em concurso  

Domingo (14 de abril) é comemorado o Dia da Advocacia Pública no estado de 

São Paulo. A data foi instituída pela Lei 14.025/2010, que foi assinada pelo então 

governador Alberto Goldman oriunda de um projeto de lei de autoria do ex-

deputado Fernando Capez. O dia escolhido tem como marco a unificação da 

Advocacia Pública do Estado, quando da promulgação da Emenda Constitucional 

n. 19, de 14 de abril de 2004. 

Como parte das comemorações, a Associação dos Procuradores do Estado de 

São Paulo (APESP) lançou a campanha “Nomeação Já. O interesse público não 

pode esperar” com o intuito de sensibilizar o governador João Dória a nomear os 

candidatos aprovados no 22º concurso de ingresso da PGE, que foi homologado 

em dezembro de 2018. “Temos 429 cargos vagos (o que significa um índice de 

vacância de 35,67% do total de vagas) e a não nomeação dos aprovados no 

concurso prejudica muito a atuação dos procuradores no estado”, explica Marcos 

Fábio de Oliveira Nusdeo, presidente da APESP.  

Segundo ele, a carreira é composta por profissionais extremamente qualificados, 

que são submetidos a concurso público de mesmo nível de exigência daqueles 

realizados para a magistratura e Ministério Público. Atualmente, a Procuradoria 

Geral do Estado (PGE) de São Paulo possui 1.203 cargos de procuradores. O 

concurso -  que foi realizado ao longo do ano passado em três fases (duas escritas 

e uma oral) - recebeu mais de 13 mil inscrições. Foram aprovados 207 candidatos 

para 100 vagas.  De acordo com a APESP, a nomeação dos aprovados no 

concurso supriria apenas 48,25% dos atuais cargos vagos.   

De acordo com Nusdeo, com mais procuradores será possível combater a 

inadimplência e a sonegação fiscal e permitir o ingresso de mais dinheiro para 

saúde, educação e segurança. "Vale lembrar que, além da Consultoria Jurídica de 

toda Administração Pública, a PGE ainda atua em mais de 850 mil processos em 

defesa do estado de São Paulo, que vem sendo prejudicada pela falta de 

procuradores e um quadro extremamente defasado”, relata o presidente da 

APESP. 

Sobre a APESP 

A Associação dos Procuradores de São Paulo (APESP) acaba de completar 70 

anos de existência. Criada em 30 de dezembro de 1948, é uma das entidades 



associativas de carreira jurídica mais importante do país. Possui quase a totalidade 

de procuradores ativos e aposentados como associados (95% do total). A entidade 

tem como finalidade zelar pelas prerrogativas, condições de trabalho e dignidade 

remuneratória dos procuradores do Estado. Dentre os seus objetivos está a 

postulação dos interesses da classe e defesa dos patrimônios públicos da carreira.  

 

Informações para a imprensa APESP 

M2 Assessoria de Comunicação 

Marcio Santos 

Celular: (11) 94739-3916 

Email: marcio@comunicacaom2.com.br 

Alice Castanheira 

Celular (11): 99935-4203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


