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Congresso Nacional de Procuradores retorna a SP
com programação riquíssima e organização irretocável

Editorial

Nosso inesquecível Congresso Nacional de Procuradores
Vivemos há pelo menos três anos uma profunda
crise em nosso país. Além de uma terrível crise ética, tivemos uma profunda recessão; as arrecadações
dos entes federados despencaram; vários Estados,
inclusive, chegaram a atrasar o pagamento de seus
servidores; e o desemprego chegou à preocupante
marca de dois dígitos. Nesse cenário, tivemos, nos
dois últimos anos, de lutar contra várias propostas
de solução que, infelizmente, enfatizavam a necessidade de uma profunda reforma da previdência e de
significativo corte de gastos com a remuneração de
servidores. Exemplos concretos disso foram o Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016, que feria de
morte o Pacto Federativo Brasileiro, e o Substitutivo
da Proposta de Emenda Constitucional da Reforma
da Previdência, aprovado pela Comissão Especial da
Câmara dos Deputados em maio deste ano.
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Foi nesse cenário que realizamos, junto com a
ANAPE, aqui, no Estado de São Paulo, o XLIII Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal, o qual teve por tema “Reflexões
e Desafios da Advocacia Pública para a Superação
da Crise do País e para o fortalecimento da Democracia”. De 11 a 14 de setembro deste ano, mais de
seiscentos Procuradores de todos os vinte e seis
Estados e do Distrito Federal puderam participar
de Conferências e Painéis, os quais abordaram vários temas de extrema relevância para a Advocacia
Pública. Discutiu-se, com profundidade, nosso papel no combate à corrupção, sonegação e fraudes,
bem como aspectos importantes de nosso regime
previdenciário; debateu-se a necessidade e o alcance de uma possível Reforma Tributária, bem como
propostas destinadas a diminuição da litigiosidade.
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Procurou-se enfrentar questões absolutamente atuais como os temas que envolvem a judicialização
da saúde, regulação e saneamento. E, por meio de
sessenta e sete trabalhos jurídicos, os Procuradores
dos Estados e do Distrito Federal procuraram formatar elementos concretos para o enfrentamento da
crise e também caminhos para superá-la. Enfim, um
momento inesquecível que certamente ficará para
sempre nas nossas memórias.
O desafio agora será implementar essas medidas.
Devemos, por um lado, nos aprimorar para melhor
cumprir nossas atuais atribuições: continuar a recuperar os bilhões de reais que estão inscritos em
dívida ativa, e, se possível, aumentar o valores hoje
arrecadados; qualificar nossa atuação nas ações que
diariamente são propostas contra o Estado e suas
autarquias, de modo a continuar economizando
bilhões de reais para os cofres públicos; e, na área
consultiva, continuar a aperfeiçoar os mecanismos
de controle da legalidade e viabilização de uma série
de atividades e de políticas públicas que beneficiam
milhões de pessoas. Por outro, o grande desafio
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será buscar uma profunda racionalização de nosso
trabalho, de modo a procurar cumprir efetivamente
novas atribuições.
Para possibilitar essa nova abordagem de nosso
trabalho, indispensável lutarmos para a aprovação,
pelas Casas do Congresso Nacional, da PEC 82 que
concede às PGEs as autonomias administrativa, orçamentária, financeira e técnica, além da iniciativa
de organização de seus quadros e de propostas orçamentárias anuais, dentro dos limites estabelecidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Esse é o ponto de partida para essa nova PGE que
poderá, com facilidade, ser o grande instrumento de
superação da crise pela qual passamos.

Marcos Nusdeo
presidente da apesp
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evento

Congresso Nacional de Procuradores retorna a SP com
programação riquíssima e organização irretocável!
Sucesso total: o Congresso Nacional de
Procuradores dos Estados e do DF, realizado
entre os dias 11 e 14 de setembro, no Hotel
Tivoli Mofarrej, na capital paulista, com o mote
central “Reflexões e Desafios da Advocacia
Pública para a Superação da Crise do País e
para o Fortalecimento da Democracia”, reuniu
mais de 600 Procuradores de todo o País, que
lotaram os auditórios de painéis e conferências,
apresentaram excelentes teses aprovadas e se
confraternizaram nos eventos sociais.
Com a presença do Governador Geraldo
Alckmin, abertura foi na Sala São Paulo!
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C

om um grande público, a solenidade de abertura do Congresso
de Procuradores, em 11 de setembro, teve como palco a Sala São
Paulo – uma das melhores salas de concerto do mundo e um dos
principais cartões-postais da capital paulista–, contando com a
presença do Governador Geraldo Alckmin.
Ao declarar aberto o evento, o Presidente da ANAPE, Telmo
Lemos Filho, desejou a todos um grande evento. “Quarenta e oito
anos após retornamos à origem. Voltamos a São Paulo, onde tudo
começou no já distante ano de 1969. Quero aqui deixar o meu
agradecimento a estes desbravadores que conceberam a ideia de
reunir os Procuradores de Estado para debater os temas de interesse dos seus representados, os Estados e o Distrito Federal, e da
carreira”, frisou.
O Governador do Estado, Geraldo Alckmin, externou sua
satisfação com o fato de o Congresso voltar a ser sediado
em São Paulo. Após se declarar um apaixonado pelo Direito,
destacou que a Advocacia Pública é ainda mais apaixonante.
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Governador
Geraldo
Alckmin

“O meu testemunho à frente do Governo de São Paulo é da excelência do trabalho dos Procuradores do Estado. A Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo atua com muita qualidade, do
ponto de vista técnico e ético, em defesa da coisa pública e do
interesse coletivo”, ressaltou.
O Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, saudou as autoridades e Advogados Públicos de todo o País, lembrando que o
primeiro Congresso de Procuradores foi realizado na capital de
São Paulo em 1969. “De lá para cá, quantos eventos memoráveis
foram realizados! Quantas discussões e quantas proposições
aprovadas! Quanto progresso e quanto aperfeiçoamento pudemos trazer para nosso País nesses quase 50 anos. Essa preocupação permanente de nossa carreira – a de sempre refletir sobre
as questões importantes da advocacia, e de propor, permanentemente, aperfeiçoamentos em prol da melhora da Justiça –
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é agora renovada”, ponderou. “Tenho certeza que os Procuradores dos Estados e do DF têm muito a contribuir para ajudar o País
no enfrentamento da atual crise. Desejo a todos um excelente
Congresso, profícuas discussões e uma ótima estada em nossa
cidade”, prosseguiu.
O Presidente do TJ-SP, Desembargador Paulo Dimas de Bellis
Mascaretti, consignou o apreço do Tribunal pelos Procuradores do
Estado. “A ideia de repensar o Direito, tendo em vista essa situação
de crise que a cada momento mencionamos, é muito importante.
Todos nós precisamos trabalhar juntos – agentes públicos e políticos - por uma nova nação e termos a consciência de que somos
servidores da sociedade. Neste sentido, a contribuição das PGEs
é extremamente importante para o fortalecimento de todas as
Instituições”, define.

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo
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de São Paulo, Juliana Garcia Belloque; do Procurador Geral do
Município de São Paulo, Ricardo Ferrari Nogueira, representando
o Prefeito João Dória Jr.
Prestigiaram também o evento representantes de entidades
de classe de Procuradores do Estado, Defensoria Pública, Procuradores do Município, Procuradores Federais, do Ministério
Público, da Magistratura e Fiscais de Renda.
Após a solenidade, os participantes puderam desfrutar de uma
apresentação da Orquestra Jovem do Estado e de um agradável
coquetel oferecido pela organização do evento.
Marcos Nusdeo, Presidente da APESP e Telmo Lemos Filho,
Presidente da ANAPE

O Presidente da OAB Federal, Claudio Pacheco Prates Lamachia, reputou como muito importante a realização do Congresso
Nacional de Procuradores, parabenizando a ANAPE e a APESP
pela escolha do oportuno tema central. “Devido à importância da
Advocacia Pública para o Estado Democrático de Direito, os assuntos a ela concernentes são do interesse de toda a coletividade. Os
Procuradores do Estado cumprem papel determinante em favor
das relações jurídicas e da promoção da cidadania”.
Dentre as inúmeras autoridades do cenário político e jurídico
nacional, destaque-se a presença na solenidade de abertura do
Procurador Geral do Estado de São Paulo, Elival da Silva Ramos;
do Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São
Paulo, Silvio Hiroshi Oyama; da 1ª Subdefensora Pública-Geral
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Coquetel na Sala São Paulo
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Personalidades

Ministro do Supremo, ex-Presidente da República e professor
da USP são destaques nas conferências do Congresso!
As três conferências proferidas no Congresso de
Procuradores foram muito disputadas e levaram
público total ao principal auditório do hotel
Tivoli Mofarrej.

L

ogo no primeiro dia de trabalho, ocorreu a Conferência de
Abertura do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre
de Moraes, sobre o tema “O Papel da Advocacia Pública como
função essencial à Justiça e à Administração Pública”. “Sempre
tive o compromisso com a defesa da Advocacia Pública, que
é fundamental para o fortalecimento das instituições”, frisou
Moraes. O Ministro lembrou que a Constituição Federal de
1988 sedimentou a Advocacia Pública como carreira essencial
à Justiça, salientando que é preciso avançar mais. “O que falta
no País são mecanismos preventivos de controle. Por estarem
inseridas nos órgãos da administração direta e indireta de todas
as esferas, as Procuradorias são as mais indicadas para levantar
essa bandeira”, afirmou.
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Conferência do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso;
auditórios lotados nas três conferências do Congresso
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Segundo Faria, a crise brasileira só será superada por uma “atividade legislativa responsável, aumento da escolaridade e melhora
na qualidade da discussão política e partidária”.
Inesquecível: às 18h de 13 de setembro, o ex-Presidente da República por dois mandatos (1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro
de 2002), Fernando Henrique Cardoso, subiu ao palco do auditório principal do Hotel Tivoli Mofarrej, para proferir a palestra
de encerramento do Congresso Nacional de Procuradores dos Estados e do DF. “As Procuradorias têm uma posição estratégica na
sociedade brasileira. É preciso que todos nos empenhemos para
construirmos juntos um mundo melhor para todos”, afirmou
Fernando Henrique para um auditório completamente lotado.
Ministro
Alexandre de
Moraes

No segundo dia de trabalho, a primeira conferência foi com
o Professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral
do Direito da USP e da Fundação Getúlio Vargas (programa
GVLaw), José Eduardo Faria, com o tema “A crise atual e perspectivas de sua superação: o papel do advogado público”. Em
sua explanação, o Professor traçou um panorama da construção
da estrutura política do Brasil, percorrendo a República Velha,
a Revolução de 1930, o Varguismo, o Estado Novo e a ditadura militar, até o atual momento político enfrentado pelo país.
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Professor José
Eduardo Faria
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Palestras

Painéis e Workshops abordaram relevantes
temas para a atuação dos Advogados Públicos!
Nos dias 12 e 13 de setembro, os painéis e
workshops abordaram importantes temas para a
Advocacia Pública e o País, atraindo um grande
público que lotou o maior auditório do evento.

N

o primeiro painel (12/9), Marcello Terto, Procurador do
Estado de Goiás e ex-Presidente da ANAPE; Luciano de Souza
Godoy, Professor de Direito da FGV-SP; e Cristina Mastrobuono,
Subprocuradora da Área da Consultoria da PGE-SP, debateram a
“Advocacia Pública no combate à corrupção, sonegação e fraudes”.
A mesa foi coordenada pelo Diretor de Previdência e Convênios da
APESP, José Luiz Souza de Moraes.

combate à corrupção Painel “Advocacia Pública
no combate à corrupção, sonegação e fraudes”
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No segundo painel (12/9), foi a vez de Carlos Henrique Flory,
Presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo e Superintendente do Instituto de Previdência
do Estado de São Paulo, e Maria Sylvia Zanella di Pietro, Professora Titular aposentada do curso de Graduação em Direito
da Universidade de São Paulo, Procuradora do Estado de São
Paulo aposentada e Conselheira Assessora APESP tratarem da
“Previdência dos Servidores públicos”. A mesa foi coordenada
pelo Presidente da APESP, Marcos Nusdeo.
No painel número três (13/9), Everardo Maciel, ex-Secretário
da Receita Federal, colunista do jornal “Estado de São Paulo” e
Sócio-Presidente da Logos Consultoria Fiscal, e Tathiane Piscitelli, Doutora e Mestre em Direito pela USP e colunista do jornal Valor Econômico, discutiram a reforma tributária. A mesa
foi coordenada pelo Diretor de Prerrogativas da APESP, Felipe
Gonçalves Fernandes.
O quarto painel abordou a “Mediação, Conciliação e Arbitragem na Advocacia Pública”, com os palestrantes Marco Antonio
Rodrigues, Procurador do Estado do Rio de Janeiro e Pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra; Luciane Moessa
de Souza, Mestre em Direito do Estado (UFPR), Doutora em
Direito, Estado e Sociedade (UFSC), Pós-Doutora em Direito
Econômico e Financeiro (USP) e Procuradora do Banco Central;
e Marcelo José Bonizzi, Procurador do Estado de São Paulo,
Professor doutor de processo civil da USP e Pós-doutor pela
Universidade de Lisboa. A mesa foi coordenada pelo Diretor
Financeiro da APESP, Fabrizio Pieroni.
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previdência dos servidores Acima, painel
“Previdência dos Servidores públicos”;

reforma tributária
À direita, painel
“Reforma Tributária”.
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No último painel do evento (13/9), o Diretor-Presidente da
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo (ARSESP), José Bonifácio de Souza Amaral Filho, e o
Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), Jerson Kelman, debateram o tema
“Regulação e Saneamento”. A mesa foi coordenada pelo Diretor
de Assuntos Legislativos e Institucionais da APESP, Diego Brito.

mediação, conciliação e arbitragem
Painel “Mediação, Conciliação e Arbitragem na
Advocacia Pública”

saneamento Painel “Regulação e Saneamento”
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Como a judicialização da saúde não poderia ficar de fora
da programação do Congresso de Procuradores, em 12/9, sob
coordenação de Luiz Duarte de Oliveira, Procurador do Estado
de São Paulo, da Coordenadoria Judicial de Saúde Pública do
Estado de São Paulo, ocorreu o workshop “Visões e Proposições
sobre a Judicialização do Direito à Saúde”, com Claudia Colucci,
repórter especial e colunista da Folha, especializada na área
da Saúde; Fernando Bardi, Delegado de Polícia do Estado de
São Paulo e Professor Universitário; Maria Paula Dallari Bucci,
Doutora e Professora da Faculdade de Direiro da USP.

judicialização da saúde
Workshop “Visões e Proposições sobre a
Judicialização do Direito à Saúde”
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Programação científica

Congresso de Procuradores recebeu
67 teses de todo o Brasil!
O

Congresso Nacional mobilizou Advogados Públicos de todo
o Brasil. Procuradores de 17 Unidades da Federação inscreveram
67 teses relativas ao mote central do evento “Reflexões e Desafios
da Advocacia Pública para a Superação da Crise do País e para o
Fortalecimento da Democracia”. As seis teses apresentadas por
Procuradores do Estado de São Paulo foram aprovadas:

“O papel da Advocacia Pública no combate às fraudes na judicialização da saúde”, de autoria do Procurador do Estado de
São Paulo e Diretor de Previdência e Convênios da APESP,
José Luiz Souza de Moraes (tese aprovada com louvor).
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“Os limites do Direito adquirido no âmbito da licença ambiental e os casos em que cabe indenização por parte do Poder
Público”, de autoria da Procuradora do Estado de São Paulo,
Amanda Bezerra de Almeida (tese aprovada com louvor).

“O ressarcimento ao SUS pelos Planos de
Saúde cujos usuários se utilizam do Sistema
Público”, de autoria do Procurador do Estado de São Paulo, Eduardo Fronzaglia Ferreira.

“A necessidade de Lei Complementar para uniformização do critério de
interestadualidade na incidência do ICMS”, de autoria da Procuradora do
Estado de São Paulo, Nayara Crispim da Silva.
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“Modalidade da tese: produção técnica (contestação)”,
de autoria da Procuradora do Estado de São Paulo,
Julia Cara Giovannetti.

“Contribuições interdisciplinares quanto à concorrência no
direito administrativo”, de autoria da Procuradora do Estado
de São Paulo, Thamy Kawai Marcos.
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Organização

Um ano e meio de intenso trabalho
A

comissão organizadora do Congresso de Procuradores trabalhou incansavelmente por 18 meses para que o evento fosse
um sucesso total. A seguir, publicamos breves declarações de
seus integrantes:

“O evento foi muito importante, pois o Brasil está passando por
uma crise. Aliás, por várias crises que ocorrem ao mesmo tempo. Foi uma tentativa dos Advogados Públicos – Procuradores
dos Estados e do DF – buscarem alternativas, ideias e meios
concretos para o enfrentamento e, se possível, de solução para
essa crise” - Marcos Nusdeo, Presidente da APESP e da Comissão Organizadora do Congresso.
“Todos os nossos painelistas tiveram um ponto em comum: o
papel estratégico da Advocacia Pública, sua capilaridade e capacidade de interface entre a Administração Pública e o Poder
Judiciário. Isto é o principal que vamos extrair desse Congresso”
- José Luiz Souza de Moraes, Diretor de Previdência e Convênios
da APESP e Secretário Geral do Congresso.
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Da esq. para a dir.: Monica Zingaro (comissão), Marcelo de
Aquino, Fabrizio Pieroni (comissão), Felipe Gonçalves, Marcos
Nusdeo (comissão), José Luis Souza de Moraes (comissão) e
Patricia Ulson Pizarro Werner (comissão).
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“Foi um evento grandioso, que recebeu mais de 600 congressistas
das 27 Unidades da Federação - Estados e Distrito Federal. Todos concentrados em São Paulo para discutir temas de absoluta
relevância para o país e para a Advocacia Pública” - Fabrizio
Pieroni, Diretor Financeiro da APESP e da Comissão Organizadora do Congresso.
“É muito gratificante você perceber o Congresso materializado.
Tivemos delegações dos 27 Estados e Distrito Federal. Foi um
evento de sucesso e só temos a agradecer a todos que tiveram
a preocupação de vir de seus Estados, aos patrocinadores e
à empresa que nos ajudou a organizá-lo” - Monica Zingaro,
Secretária Geral da APESP e Diretora Cultural do Congresso.

“A defesa de teses do Congresso foi caracterizada pela elevada
qualidade técnica e científica dos trabalhos avaliados e contou
com uma organização tecnologicamente inovadora. De forma
inédita, foi disponibilizado o acesso prévio ao conteúdo integral
de todas as teses, acompanhadas dos votos dos relatores - tanto no site do evento, quanto no aplicativo -, fato que conferiu
maior agilidade na organização, transparência, intensificação
da qualidade dos debates, abrindo caminho para melhor preparação dos tesistas na defesa oral do trabalho. Os membros da Comissão Cientifica brilharam com competência e árduo trabalho,
cabendo agradecimento especial para os Procuradores: Alzemeri
Ribeiro de Britto (PGE/BA); Bruno Tomé (PGE/MA); Carim Feres
(PGE/SP); Carlos Toledo (PGE/SP); Diego Brito Cardoso (PGE/
SP); Eduardo Carneiro (PGE/SP); Felipe Fernandes (PGE/SP);
Fernando Médici (PGE/SP); João Carlos Pietropaolo (PGE/SP);
Levi de Mello (PGE/SP); Luis Manoel Borges do Vale (PGE/AL);
Mariângela Sarrubo (PGE/SP); Melissa Castello (PGE/RS);
Michele Pinheiro (PGE/GO); Mirna Cianci (PGE/SP); Monica
Farsky (PGE/SP); Nathalie Giordiano (PGE/RJ); Paulo Rosenblatt ; Rita Quartieri (PGE/SP); Rodrigo de Paula (PGE/ES);
Rodrigo Levkovicz (PGE/SP); Romualdo dos Santos (PGE/SP)” Patricia Ulson Pizarro Werner, Conselheira Assessora da APESP
e Diretora Executiva da Comissão Científica do Congresso.

Diretoria da APESP presente e atuante na 43ª edição do Congresso Nacional de Procuradores dos Estados e do DF.
Na foto, Diretores da Associação recepcionam o ex-Presidente da República Fernando Henrique Cardoso.
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Repercussão

Presidentes de Associações elogiam Congresso de
Procuradores em São Paulo!
Conheça a seguir a opinião dos Presidentes de
associações estaduais sobre o Congresso de
Procuradores:
“O Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF
foi um sucesso de organização graças ao brilhante trabalho da
APESP. Com a presença de palestrantes de altíssimo nível, como
o Ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente FHC e grandes
expoentes das melhores universidades do país, o congresso já
apontou na abertura a grandeza do evento, com a elegância da
sala São Paulo e os discursos de grandes líderes políticos da nação. Nós, Procuradores do Amapá, usufruímos da experiência e
expertise dos colegas da PGE-SP e aplicaremos o conteúdo das
teses expostas na defesa da Fazenda Pública em nosso Estado.
O trabalho realizado pelos Presidentes Telmo (ANAPE) e Nusdeo (APESP) demonstrou a força da advocacia pública e sua
importância na reestruturação da República em um momento
delicado de nossa história.”
Diego Bonilla Aguiar do Nascimento, Presidente da Associação
dos Procuradores do Estado do Amapá.
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“O Congresso em São Paulo foi um evento fantástico, muito prestigiado pelos colegas do Brasil inteiro, bem como por autoridades
de todas as esferas, restando consagrado com um encerramento
magnífico com a palestra do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. O Congresso é um momento de confraternização dos
Procuradores e também de troca de conhecimentos, possibilitando a troca de experiências vividas em cada região. Destacamos
também o alto nível das teses apresentadas e o elevado e atualíssimo debate.”
Vicente Braga, Presidente da Associação dos Procuradores do
Estado do Ceará.

“O Congresso dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, promovido pela APESP com apoio da ANAPE foi de total
sucesso! A delegação do Piauí foi muito bem recebida, assim
como as demais, e o evento foi organizado com muito esmero
e bastante prestigiado por importantes autoridades e juristas de renome. Em muito superou nossas expectativas. Nosso
muito obrigado ao Presidente Nusdeo e aos colegas paulistas,
que cumprimento em nome de Fabrizio e Mônica, da comissão
organizadora.”
Maria de Lourdes Terto Madeira, Presidente da Associação dos
Procuradores do Estado do Piauí.

“O Congresso foi excelente. A avaliação da APDF é a melhor
possível. Começo elogiando a localização do evento no Hotel Tivoli, perto do aeroporto e da Av. Paulista. A abertura do evento
na Sala São Paulo foi um charme especial. A participação do
Governador Alckmin e do Ex-Presidente FHC engrandeceram
a abertura e o encerramento e demonstram a importância e
valorização da APESP. O nível das palestras e das teses proporcionaram um grande aproveitamento acadêmico que é, ao
fim e ao cabo, o grande objetivo do Congresso. A estrutura disponibilizada pela comissão organizadora foi também excelente.
Equipe simpática e disposta a ajudar os colegas que vieram de
vários Estados conhecer as atrações desse belo e importante
estado de São Paulo.”
Carlos Augusto Valenza Diniz, Presidente da Associação dos
Procuradores do Distrito Federal.

“O Congresso na edição desse ano superou todas as expectativas. Foram renomados palestrantes e uma excelente estrutura
física nos locais dos eventos! Evento impecável!”
Rodrigo Santos, Presidente da Associação dos Procuradores do
Estado do Tocantins.
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“Foi um congresso de excelência. Impecável. Desde a estrutura
de hotelaria, perpassando pelo nível dos temas debatidos, dos
palestrantes, o fórum de teses dos Procuradores, os momentos
de confraternização e de atividades sociais. Tudo perfeito. (...)
Sem dúvida a notável palestra do presidente Fernando Henrique
Cardoso, que abrilhantou ainda mais o evento. Foi o coroamento
do Congresso. O ápice. Mas também não poderia deixar de registrar minha alegria pela festa de encerramento. Um especial
momento de confraternização entre os colegas de todo o País.”
Roberto Figueiredo, Presidente da Associação dos Procuradores
do Estado da Bahia.
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“A APESP organizou um belo evento, com a parte cientifica
muito bem estruturada. As teses se desenvolveram com a necessária apreciação dos Estados. Os Procuradores do Estado de
todo o Brasil ficaram muito contentes de estarem em São Paulo
e agradecem a recepção calorosa e amiga que tiveram.”
Telmo Lemos Filho, Presidente da ANAPE.
“O Congresso Nacional dos Procuradores de 2017, realizado em
São Paulo, foi um evento fantástico e muito bem organizado! A
ANAPE e a APESP estão de parabéns pela excelência do evento,
que foi marcado por palestras de altíssimo nível e por memoráveis momentos de congraçamento.”
Luiz Fernando Barboza dos Santos, Presidente da Associação
dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul.
“O Congresso dos Procuradores dos Estados e do DF, realizado
em São Paulo, primou pela excelência na organização, bem
como pela alta qualidade das palestras, painéis e conferências
e teses apresentadas. Na parte social, destaques para a belíssima abertura na Sala São Paulo e para a contagiante festa de
encerramento.”
Bruno Hazan, Presidente da Associação dos Procuradores do
Estado do Rio de Janeiro.
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“Quatro dias de intenso debate, troca de experiências e produção de soluções jurídicas de excelência, aptas a dar rápida
resposta aos mais variados problemas enfrentados por nossos
Estados. Outro evento digno da importância das Procuradorias
dos Estados e do Distrito Federal e com a grandeza do Estado
que deu o primeiro passo nessa longa e exitosa caminhada!
Parabéns à APESP e à Anape!”
Tomaz Aquino da Silva Júnior, Presidente da Associação dos
Procuradores do Estado de Goiás.
“O XLIII Congresso Nacional dos Procuradores de Estado e do
Distrito Federal manteve a tradição de excelência dos eventos
anteriores. A perfeição da recepção, a impecável organização
e a qualidade das palestras, debates e teses foram marcantes.
Destaco especialmente este aspecto do evento: a qualidade
técnica e acadêmica de todas as falas demonstraram que a
advocacia pública está antenada com as questões jurídicas e
políticas que marcam o Brasil atual. A acolhida que a ANAPE
e a APESP deram a procuradores de todo o Brasil, mostra a
relevância e e importância do Congresso Nacional de Procuradores. Estamos no caminho certo.”
Eroulths Cortiano Junior, Presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná.
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“O XLIII Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e
do Distrito Federal, realizado em São Paulo entre os dias 11 e 14
de setembro, definitivamente fez com que nosso encontro anual
entrasse na era da tecnologia, utilizando-se de instrumento
avançado de comunicação, essencial hoje para transmissão
de informações instantâneas, principalmente levando-se em
consideração ser o nosso país continental. Nesse sentido, a
cobertura online do Congresso trazida pelos organizadores
do evento merece aplausos, juntamente com o alto nível dos
conferencistas e debatedores que souberam expor seus conhecimentos com maestria.”
Nelson Mendes Fontoura Júnior, Presidente da Associação dos
Procuradores do Estado do Mato Grosso do Sul.

“O XLIII Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e
do DF foi um evento maravilhoso, que primou pela organização,
elegância e qualidade dos palestrantes e das teses apresentadas. Retornei para meu Estado atualizada em temas de suma
importância para a Advocacia Pública. O evento de abertura
na Sala São Paulo com a apresentação da Orquestra Jovem de
São Paulo foi inesquecível. Fiquei encantada. Para completar a
decoração com rosas colombianas de um toque final. Só tenho a
agradecer e a parabenizar ao Presidente Nusdeo e aos demais
colegas da APESP.”
Taciana de Castro Gonçalo da Silva, Presidente da Associação
dos Procuradores do Estado de Pernambuco.

“O Congresso em São Paulo foi um exemplo de organização
e competência, desde sua abertura, com a Orquestra Jovem
de Estado e a presença do senhor Governador, entre outras
autoridades, até seu encerramento com a palestra de Presidente Fernando Henrique Cardoso. Parabéns ao Presidente da
APESP, Dr. Marcos Nusdeo, e toda a sua equipe pelo excelente
trabalho. Sem sombra de dúvidas, o Congresso foi um marco
da advocacia pública nacional.”
Luciano Alves de Souza Neto, Vice-presidente da Associação dos
Procuradores do Estado de Rondônia.
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Homenagens

Congresso de Procuradores: grandes nomes da Advocacia Pública
foram homenageados!
No dia 13 de setembro, em um momento
de muita emoção no Congresso Nacional de Procuradores dos Estados e do
DF, os Presidentes da ANAPE, Telmo
Lemos Filho, e da APESP, Marcos Nusdeo, homenagearam importantíssimos
nomes da Advocacia Pública brasileira.
Os homenageados foram: o Procurador
do Estado aposentado, Armando Marcondes Machado Jr; a Procuradora do
Estado, Berenice Giannella; o Advogado
e ex-Procurador do Estado, Eurico Souza
Leite Filho; o Procurador do Estado da
Bahia aposentado, Evandro Dias Costa;
a Procuradora do Estado, Flávia Piovesan; o Procurador do Estado aposentado, José Afonso da Silva (não pode comparecer ao Congresso); a Procuradora do
Estado, Maria Sylvia Zanella di Pietro.
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Da esq. para a dir: Evandro Dias Costa, Eurico Souza Leite Filho, Berenice
Giannella, Marcos Nusdeo, Telmo Lemos Filho, Flávia Piovesan, Maria Sylvia
Zanella di Pietro e Armando Marcondes Machado Jr.
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	Dr. Evandro, 93 anos. Viva!
Julho de 1969 - o Procurador do Estado da Bahia, Evandro Dias
Costa, com 45 anos, PREPARAVA-SE, com grande expectativa,
para participar do 1º Congresso Nacional de Procuradores do
Estado e do DF, que SERIA realizado na capital paulista.
Julho de 2017 - o Procurador aposentado do Estado da Bahia,
Evandro Dias Costa, com 93 anos, PREPAROU-SE, com grande
entusiasmo, para participar do 43º Congresso Nacional de
Procuradores do Estado e do DF, que FOI realizado na capital
paulista.
O mesmo cenário. O mesmo evento. 48 anos de história!
Uma história que o dr. Evandro ajudou a construir ao participar
das 43 edições do Congresso – o mais longevo da área jurídica
-, sempre contribuindo para o engrandecimento da Advocacia
Pública!
Com sua experiência, sabe da importância do evento para o
aprendizado, a produção científica e a confraternização entre
Procuradores de todo o Brasil.
“Graças a Deus, tenho condição físicas e intelectuais para
comparecer ao 43º Congresso de Procuradores dos Estados. Em
outubro de 1969, participei do primeiro graças ao trabalho do
Armadinho”, destaca Evandro.
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Dr. Evandro exibe certificado de participação no I
Congresso Nacional de Procuradores, realizado em São
Paulo no ano de 1969.
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Confraternização

Festa de encerramento com banda ‘Viva Noite”
Em 13 de setembro, no
Espaço Villa Verico, a festa de encerramento, com
um delicioso jantar, foi
animada pela banda “Viva
Noite”, que tocou os grandes sucessos do pop-rock
nacional e internacional.
Após o show, a pista continuou aberta para que
todos pudessem celebrar
ao som de um DJ!
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