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70 anos atuando 
pela valorização 
da Advocacia Pública
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EDITORIAL

A PGE é grande, mas juntos vamos fazê-la ainda 
melhor e maior!

é lutar ou lutar. E nestes dois anos, tenho a fi rme convicção 
de que lutamos o bom combate. Enfrentamos e vencemos 
o PLP 257. No que se refere à Previdência, uma enorme 
mobilização de várias categorias de servidores procurou de-
monstrar as imensas injustiças que o Substitutivo aprovado 
na Comissão Especial da Câmara dos Deputados traria aos 
trabalhadores e aos servidores. 

Digo, com orgulho, que a APESP foi uma das entidades 
que sempre esteve à frente dessa mobilização. 

Foi uma luta difi cílima. Duríssima. Dia após dia; semana 
após semana. Viagens, conversas, reuniões e mais reuniões. 
Textos e mais textos. Tudo isso por meses. O quadro era 
difi cílimo, na medida em que poderosos interesses fi zeram 
imensa força pela aprovação do texto, tal como apresentado. 
Além disso, tias interesses patrocinaram absurda campanha 

Há dois anos e três meses, nossa diretoria tomava posse 
na nossa querida APESP. Vivíamos uma imensa crise e com 
ela muitas ameaças. Dentre outras, cabe relembrar o Projeto 
de Lei Complementar nº 257, de 2016 (PLP 257), proposto 
pela antiga Presidente da República, que feria de morte o 
Pacto Federativo Brasileiro; e já se anunciava uma ampla 
Proposta de alteração da Previdência que, já intuíamos, iria 
trazer enormes injustiças para os servidores. No âmbito es-
pecífi co de nossa Instituição, a situação já era extremamente 
preocupante. Tínhamos, na ocasião, cerca de duzentos e 
noventa cargos vagos, e não havia qualquer perspectiva de 
abertura de concurso de ingresso. E o serviço a cargo dos 
Procuradores não parava de aumentar, enquanto o quadro 
de Procuradores e estagiários diminuía a olhos vistos.

Dizíamos: De nossa parte, não vemos outra alternativa; 



3JORNAL DA APESP | N. 86 | FEV / MAR 2018

na mídia contra os servidores. Mas, seguramente, temos o 
que comemorar. Conseguimos senão impedir a discussão da 
reforma, ao menos demonstrar para signifi cativo número de 
parlamentares as diversas injustiças do texto e necessidade 
de alterá-lo. É muito provável que essa luta tenha de conti-
nuar. Estaremos atentos e atuantes, e lutaremos com todo 
o vigor que essa causa merece.

E, quanto ao nosso front interno, também entendo ha-
ver o que comemorar. Nosso concurso de ingresso já está 
na rua. Infelizmente bastante atrasado, pois agora não são 
mais duzentos e noventa cargos vagos, mas quase quatro-
centos. Nossos núcleos de apoio deram diversas sugestões 
aos órgãos da PGE, muitas delas já acatadas. Conseguimos, 
recentemente, alterar o entendimento da PGE no sentido de 
existir a possibilidade de criação de um cadastro de reserva 
para estagiários. 

Novos desafi os se avizinham. Não pouparemos esforços 
em estar sempre em Brasília, explicando aos parlamentares 
a indispensabilidade do trabalho dos Procuradores do Esta-
do para a Justiça, para a Administração e para a sociedade. 
Continuaremos nossa permanente luta, seja para o aprimo-
ramento das normas constitucionais e legais aplicáveis às 

Procuradorias, seja contra todo e qualquer retrocesso que, 
infelizmente, de quando em quando, parece querer ressur-
gir. Juntos com a ANAPE, continuaremos trabalhando pela 
autonomia da advocacia pública. No âmbito interno, conti-
nuaremos as lutas dos Procuradores. A primeira delas já está 
ocorrendo. A APESP está há tempos na Assembleia Legis-
lativa visando à aprovação do Projeto de Lei Complemen-
tar 31, de 2017, que melhora signifi cativamente a situação 
dos colegas que estão nos níveis iniciais de nossa carreira. 
Faremos de tudo para que essa matéria seja votada, com o 
aperfeiçoamento por nós sugerido. Continuaremos nossa 
luta pela criação de carreiras de apoio no âmbito da PGE. 
Continuaremos atuando com vistas à efetiva diminuição da 
litigiosidade nas causas afetas à Procuradoria de São Paulo. 
Particularmente, acho esse o grande desafi o da PGE: racio-
nalizar sua atuação para obter resultados ainda melhores do 
que ela, graças ao trabalho diuturno de seus Procuradores, 
tem obtido. A APESP espera ser parceira nessa atuação.

Nossa PGE já é grande, mas juntos vamos fazê-la ainda 
melhor e maior.

Marcos Nusdeo
PRESIDENTE DA PESP
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HISTÓRIA

APESP – 70 anos atuando pela valorização da 
Advocacia Pública!
Fundada em 31/12/1948, a APESP completa, em 2018, setenta 
anos de uma história dedicada à valorização da Advocacia Pública 
e ao fortalecimento da carreira de Procuradores do Estado. 

“O momento é de muito orgulho e comemoração para todos 
os associados. A APESP, além de ser uma defensora dos direitos 
e prerrogativas da carreira, tem sido uma ‘casa’ de convivência 
e confraternização entre os Procuradores do Estado”, destaca 
Marcos Nusdeo, Presidente da APESP. 

Para dar início às comemorações, foi lançada uma campanha 
com identidade visual específi ca para tal efeméride (vide capa). 
“Foram elaborados logos, selos e banners para uma utilização 
diversifi cada (newsletters, redes sociais, site, papelaria, banners 
etc), com o objetivo de marcar um momento histórico de nossa 
Associação”, frisa José Luiz Souza de Moraes, Diretor de Comu-
nicação da APESP.     

Comício das Diretas Já, realizado no Vale do Anhangabaú, no 
dia 16 de abril de 1984, visto da janela da APESP no 23º andar 
do Prédio Mercantil Finasa.



5JORNAL DA APESP | N. 86 | FEV / MAR 2018

Viva a APESP pelos 70 anos de vida!
“VOCÊ SABIA?”, “NOSSA PGE” E “APESP EM AÇÃO”: CONHEÇA 
AS NOVAS CAMPANHAS DIGITAIS DA APESP!
A APESP está inaugurando três campanhas digitais com o ob-
jetivo de levar ao conhecimento dos públicos interno (atuação 
da APESP em prol da carreira e a forma de atuar das Áreas e 
Unidades da Procuradoria) e externo (números e vitórias para o 
Estado de São Paulo resultantes do trabalho dos Procuradores do 
Estado). Trata-se das campanhas digitais “Você sabia?”, “Nossa 
PGE” e “APESP em Ação” para envio por email aos associados e 
postagens nas redes sociais. 

Segundo o Diretor de Comunicação da APESP, José Luiz 
Souza de Moraes, “a intenção é utilizar mídias visuais e mais 
diretas, ampliando as formas de linguagem para alcançar públi-
cos diversos. Além disso, as novas campanhas visarão mostrar 
a essencialidade e a relevância da atuação da PGE, buscando 
aumentar a autoestima da carreira”. 
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INSTITUIÇÃO

Concurso de ingresso: 100 vagas disputadas para a PGE-SP – uma 
das mais importantes Instituições do País!
A PGE-SP, criada em 1947 como Departamento 
Jurídico do Estado, tem construído nessas últimas 
sete décadas uma riquíssima história de defesa 
do Estado em juízo, consultoria da Administração 
no desenvolvimento das políticas públicas e na 
arrecadação tributária. A excelência do trabalho dos 
Procuradores do Estado de São Paulo e o respeito 
angariado junto aos gestores públicos e à sociedade 
faz com que a PGE-SP tenha um reconhecimento em 
todo o território nacional. Dessa forma, os últimos 
concursos de ingresso na carreira têm sido os mais 
concorridos – com um média de 10.000 candidatos 
de todo o País. Com certeza o mesmo ocorrerá com 
o atual certame, que está com as inscrições abertas 
para 100 vagas desde o dia 23/3 com a primeira 
prova agendada para o dia 20/5. O concurso 

compreenderá duas provas escritas (Prova Objetiva 
e Prova Discursiva), uma prova oral, bem como 
avaliação dos títulos.
“Desejo a todos os candidatos boa sorte e 
uma excelente performance em todas as etapas do 
concurso. Os aprovados serão muito bem acolhidos 
na PGE e também na APESP, que é a casa de todos 
os Procuradores do Estado de São Paulo”, afi rma 
Marcos Nusdeo, Presidente da APESP. 

LUTA DA APESP
Desde o início da gestão do biênio 2016/2017, a Diretoria da 
APESP cobrou a realização de concurso de ingresso para a PGE
-SP, alertando membros dos Poderes Executivo e Legislativo da 
necessidade de reposição dos escassos quadros da Procurado-
ria. O movimento “Concurso Já” começou em audiência com o 
Governador Geraldo Alckmin, culminando com a autorização 
do certame em 8/11/2017. Destaque-se os dois encontros que 
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a APESP manteve com o Vice-Governador, Márcio França, em 
13/2/2017 (audiência) e 18/1/2018 (entrevista para o Jornal 
da APESP). Ademais, desde a autorização, a Associação tem 
pleiteado celeridade na realização do concurso de ingresso para 
nomeação dos novos Procuradores o quanto antes. 

CONHEÇA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 
DO CONCURSO DE INGRESSO 
Na sessão do Conselho da PGE-SP, realizada em 8/12/2017, foi 
deliberada a formação da Comissão de Concurso de Ingresso para 
indicação ao Procurador Geral:

  Direito Constitucional - Patricia Ulson Pizarro Werner
Currículo: Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é Procuradora 
do Estado do Estado de São Paulo desde 1993. Atuou na PAJ 
Criminal, na Procuradoria judicial (PJ-1) - especializada em 
servidor público -  e na PJ-2 - responsabilidade civil do Estado. 
Foi diretora da Escola Superior da PGE e criadora da revista 
da ESPGE. Atualmente, é chefe da Consultoria Jurídica da 
Secretaria Estadual da Educação.

 Direito Administrativo -
Alessandra Obara Soares da Silva 
Currículo: Procuradora do Estado de São Paulo desde 2004, 
está classificada na área da Consultoria Geral. Membro da 
Comissão Editorial do Centro de Estudos da PGE e integrante 
da equipe da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado 

- curso de Direito do Estado. Graduada em Direito pela PUC/
SP, tem especialização em Direito Tributário pela COGEAE-
PUC/SP. É mestre em Direito do Estado pela PUC/SP.

 Direito de Pessoal e Previdenciário Público - 
Juliana de Oliveira Duarte Ferreira
Currículo: Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Ingressou na PGE-SP 
em 2006, quando exerceu suas atividades na PAJ Criminal 
de Santos. Atuou no Contencioso do DER e na CJ/SPPREV, 
exercendo a chefi a do órgão por três anos. Atualmente, exerce 
suas atribuições na Procuradoria Administrativa.

  Direito Tributário - João Carlos Pietropaolo
Currículo: Graduado em Direito pela Universidade de São 
Paulo e Doutor pela Universidade de São Paulo. Ingressou na 
PGE em 1993 e atualmente é Procurador do Estado Chefe da 
Procuradoria de Assuntos Tributários.

  Direito Financeiro, Econômico e Empresarial Público - 
Claudia Polto da Cunha 
Currículo: Formada em Direito pela USP, com mestrado 
em Direito Administrativo pela USP.  Ingressou na PGE-SP 
em 1991, trabalhando na Procuradoria Judicial e após como 
Procuradora Assessora no Gabinete do Procurador Geral. 
Atuou entre 2006 e 2016 como Diretora da Companhia 
Paulista de Parcerias (CPP) e Secretária Executiva do 
Conselho de Capitais do Estado. Atualmente, é Assessora 
Chefe da Assessoria Técnico Legislativa.
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 Direito Civil – Valter Farid Antonio Junior
Currículo: Procurador do Estado Assessor, em exercício no 
Centro de Estudos da PGE/SP, ingressou na PGE-SP em 1998. 
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco – USP, é mestre em Direito Civil Comparado pela 
PUC/SP. 

  Direito Processual Civil - 
Marcelo José Magalhães Bonizzi
Currículo: Mestre e Doutor pela USP e pós-doutor pela 
Faculdade de Direito de Lisboa. É professor de graduação e 
de pós-graduação da USP/Largo São Francisco, onde leciona 
Teoria Geral do Processo, Arbitragem e Direito Processual 
Civil. É autor de vários livros, dentre eles: Proporcionalidade 
e Processo (Editora Atlas), Princípios do Processo no novo 
CPC (Saraiva) e Fundamentos da Prova Civil (Revista dos 
Tribunais). É também autor de vários artigos, publicados em 
diversos periódicos, como a Revista de Processo e a Revista de 
Arbitragem (ambos da Revista dos Tribunais). É Procurador 
do Estado de São Paulo, com atuação no Contencioso Cível, 
desde 1994.

  Direito do Trabalho e Processual do Trabalho – 
Vinicius Teles Sanches 
Currículo: Procurador do Estado aprovado no concurso 
de ingresso da PGE-SP realizado em 2009/2010. Bacharel 
em Direito pela Universidade de São Paulo. Atuou na 1ª 
Subprocuradoria da Procuradoria Judicial e na Coordenadoria 

de Empresas e Fundações. Atualmente, é o coordenador da 
Assessoria de Empresas e Fundações do GPGE.

  Direito Ambiental - Lucas de Faria Rodrigues 
Currículo: Graduado em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, é especialista 
em Direito Ambiental, pela Escola Superior 
da Procuradoria Geral do Estado. Mestre e 
Doutorando em Direitos Difusos e Coletivos, 
pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Procurador do Estado de São Paulo desde 
junho de 2010, tendo atuado inicialmente na 
Consultoria Jurídica da Secretaria do 
Meio Ambiente. Atualmente, exerce 
a Chefia da Consultoria Jurídica do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto. Possui 
livro e artigos publicados na área de 
Direito Ambiental.
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SOCIAL

Festa de posse: Deputado Arnaldo Faria de Sá destaca importância 
da APESP na tramitação da Reforma da Previdência!
Na noite de 17 de março, a Associação promoveu no Espaço 
APESP a festa de posse da nova Diretoria (biênio 2018/2019), 
com um clima agradável de confraternização e muita animação. 

Em seu discurso, o Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, 
relatou a atuação e as conquistas da Associação nos últimos 
meses (PLP 257/2016, Reforma da Previdência, concurso de 
ingresso, redução da litigiosidade - leia a íntegra em https://
goo.gl/USyTSo), apontando os desafi os para o próximo biênio. 

“Para que cheguemos a bons resultados, não basta apenas 
uma atuação isolada da Diretoria. É fundamental ampliarmos 
todos os espaços de discussão e debates, de modo a permitir a 
intensa participação de todos os associados. É o que faremos. 
Uma gestão extremamente participativa na qual todos os 
associados terão canais permanentes de participação. Nossa 
PGE já é grande, mas juntos vamos fazê-la ainda melhor e 
maior”, asseverou Nusdeo. 

O Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), um dos 
parlamentares mais atuantes e parceiros dos servidores públicos 
na Câmara dos Deputados, registrou o trabalho da APESP na 
Reforma da Previdência. “Queria dar um abraço no Marcos 

Nusdeo e fazer um testemunho a todos vocês. Muito daquele 
trabalho que ele falou sobre a Reforma da Previdência foi ele 
mesmo quem conquistou. Estando presente, humildemente, 
em Brasília, em todos os corredores e em todas as comissões 
sempre perguntando como estava a tramitação e o que seria 
preciso fazer. Foi uma grande vitória, sem dúvida nenhuma, das 
entidades que trabalharam em conjunto, mas uma delas que 
quero destacar - e quero o reconhecimento de vocês -  é a APESP 
e o nosso Presidente Marcos Nusdeo (...). Quem representa vocês 
em Brasília, a APESP, nunca lhes faltou - sempre correndo em 
defesa dos direitos de cada um de vocês. Parabéns Nusdeo!” 

O Deputado Estadual, Fernando Capez (PSDB) também fez 
uso da palavra para destacar a atuação incansável do Presidente 
Marcos Nusdeo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Dentre 
as autoridades, estiveram presentes o Procurador Geral do 
Estado, José Renato Ferreira Pires; o Presidente da OAB-SP, 
Marcos da Costa; o Defensor Público Geral do Estado de São 
Paulo (licenciado), Davi Eduardo Depiné Filho; a Defensora 
Pública Geral (em exercício), Juliana Belloque; e o Presidente 
da APAMAGIS, Fernando Bartoletti.
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Conheça a nova gestão da Diretoria da APESP (Biênio 2018/2019)
designado para responder por Comissões 
Processantes nas Secretarias da Agricultura, 
Segurança e Administração Penitenciária. 
Em 2007 foi designado Assistente no 
Gabinete da Procuradoria Judicial. Ainda 
em 2007 foi designado para a Assessoria 
Jurídica do Governo onde permaneceu até 
2015, passando na sequência a integrar a 
Assessoria Jurídica do Procurador Geral. 
Representante dos Órgãos Complementares 
perante o Conselho da PGE no biênio 
2009/2010. Corregedor Auxiliar de outubro 
de 2015 a dezembro de 2016, quando 
foi designado para a CJ da Secretaria de 
Governo, onde se aposentou em novembro 
de 2017.

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E CONVÊNIOS: 
M ARINA MARIANI DE MACEDO

“A Diretoria de Previdência e Convênios 
buscará trazer novas opções de compras, 
serviços e cursos, por meio de parcerias com 
estabelecimentos comerciais e instituições 
de ensino. Para isto, a Diretoria encaminhará 
pesquisa aos associados, visando à indicação 

Apresentamos a seguir o currículo e 
declarações dos quatro (4) novos integrantes 
da Diretoria da APESP para o biênio 
(2018/2019). 

VICE-PRESIDENTE: 
MARCOS MORDINI

“Propus-me a colaborar com meus colegas 
de Diretoria na missão de bem gerir a APESP.  
Em momento de sucessão governamental, 
as expectativas aumentam na mesma 
medida em que os desafi os se multiplicam. 
Cabe à APESP auxiliar a carreira não só 
a superar estes desafios, mas, também, a 
aproveitar o momento de mudança para 
recuperar o tempo e o espaço perdidos, 
além de preservar nossas prerrogativas. 
Que venham dias melhores!” – Marcos 
Mordini, Vice-Presidente da APESP.
Currículo: formado pelo Mackenzie 
em 1982. Advogado empresarial até seu 
ingresso na PGE pelo concurso de 1991. 
Iniciou suas atividades na PAJ, Varas do 
Júri, até se remover para a Procuradoria 
Judicial em 1998, PJ5. Em 2002 foi 

de potenciais convênios. A colaboração dos 
associados será fundamental à melhoria e 
ampliação das nossas parcerias. O curso de 
formação de mediadores judiciais, oferecido 
pelo CEJUSC - Centro de Solução de 
Confl itos e Cidadania da Fazenda Pública, 
com certifi cação do CNJ, em parceria com 
a APESP, foi a primeira ação realizada 
pela atual Diretoria. O curso foi muito 
bem-sucedido e justifica a realização de 
outros, brevemente. Buscaremos levar 
mais lazer, saúde, cultura e entretenimento 
aos associados. Quanto aos convênios 
médicos, dispensaremos redobrada atenção 
às oscilações e projeções do mercado e 
buscaremos preservar os direitos de nossos 
associados” - Marina Mariani de Macedo, 
Diretora de Previdência e Convênios. 
Currículo: Ingressou na PGE em 1991. 
Atuou, desde seu ingresso até março de 
2011 na Procuradoria Judicial. Foi chefe 
da Procuradoria Judicial de janeiro de 
2009 até janeiro de 2011. Procuradora do 
Estado Assessora na Assessoria Jurídica 
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do Governo, a partir de março de 2011 até 
agosto de 2015, data em que foi designada 
para a Consultoria Jurídica do Instituto 
de Assistência Médica do Servidor Público 
Estadual – IAMSPE. Em abril de 2016, 
passou a desempenhar suas funções na 
Consultoria Jurídica do Meio Ambiente. 
Desde fevereiro de 2018, atua na CJ da 
Secretaria da Saúde. É graduada pela 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC/SP. Especialista em Direito 
Processual Civil pela Escola Paulista da 
Magistratura.

DIRETORA DO INTERIOR E DEMAIS UNIDADES 
FORA DA CAPITAL: 
CLARA ANGELICA DO CARMO LIMA

“Senti-me muito honrada por sido eleita, 
pelos associados, com este grupo, para 
representá-los. Espero dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido no último biênio e 
ser uma voz para os anseios daqueles que 
estão nas unidades fora da Capital. A APESP 
permanece na luta constante pela melhoria 
das condições de trabalho, conhecedora 
da realidade das unidades de base, e nas 
questões macro que envolvem a carreira. 
Aos colegas que ainda não me conhecem, 

coloco-me inteiramente à disposição 
para ouvi-los e, juntos, batalharmos por 
uma melhor PGE” - Clara Angelica do 
Carmo Lima, Diretora do Interior e demais 
Unidades fora da Capital.
Currículo: ingressou na PGE em 2010, 
na Procuradoria Regional de Taubaté, onde 
continua atuando, classifi cada na Seccional 
de São José dos Campos. É graduada em 
Direito pela Universidade Católica de 
Pernambuco (2002/2006) e Especialista 
em Direito do Estado pela Escola Superior da 
Procuradoria Geral do Estado (2012/2013). 
Cursou História na Universidade Federal de 
Pernambuco (2003/2005).

DIRETORA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E INSTITUCIONAIS: 
THAÍS CARVALHO DE SOUZA

“A minha expectativa com relação ao 
exercício do meu cargo nos próximos dois 
anos é conhecer e compreender cada vez 
mais as necessidades da PGE-SP. Com isso 
espero identificar os seus pontos fracos 
e ajudar a melhorá-los, buscar soluções 
e promover ideias junto com os demais 
integrantes da carreira. Enaltecer os 
pontos fortes da carreira também é algo 

a que me proponho, seja perante a nossa 
Instituição, de forma interna, quanto, de 
forma externa, na relação com demais 
órgãos e entidades públicas. Com relação 
aos projetos legislativos que tramitam 
na ALESP, tenho a expectativa de me 
dedicar cada vez mais pela aprovação do 
PLC 31/2017, que é tão importante para 
nossa valorização, bem como ajudar no 
encaminhamento do projeto de carreira 
de apoio e lutar por sua aprovação” - Thaís 
Carvalho de Souza, Diretora de Assuntos 
Legislativos e Institucionais: .  
Currículo: Classifi cada na Procuradoria 
Judicial (Coordenadoria de Execuções 
contra a Fazenda Pública) desde o ingresso 
na PGE em 2013. Graduada em Direito pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora em 
2007, tem especialização e Direito Público e 
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho.
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RELAÇÃO COMPLETA DOS DIRETORES E 
CONSELHEIROS ELEITOS EM 2017!
PRESIDENTE 
Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo

VICE-PRESIDENTE  
Marcos Mordini

SECRETÁRIA GERAL 
Monica Maria Russo Zingaro Ferreira Lima

DIRETOR FINANCEIRO  
Fabrizio de Lima Pieroni

DIRETORA SOCIAL E CULTURAL 
Cintia Oréfi ce

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E 
CONVÊNIOS

Marina Mariani de Macedo

DIRETOR DE DSPORTES E PATRIMÔNIO 
Silvio Romero Pinto Rodrigues Jr

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

José Luiz Souza de Moraes (na gestão passada, 
ocupou o cargo de Diretor de Previdência e 
Convênios)

DIRETORA DE DSSUNTOS LEGISLATIVO E INSTITUCIONAIS 
Thaís Carvalho de Souza

DIRETOR DE PRERROGATIVAS 
Felipe Gonçalves Fernandes

DIRETORA DO INTERIOR E DEMAIS UNIDADES FORA DA CAPITAL 
Clara Angelica do Carmo Lima

CONSELHO FISCAL

 Olga Luzia Codorniz de Azeredo, Paulo David Cordioli 
e Paulo Sérgio Garcez G. Novaes

CONSELHO ASSESSOR

Mara Christina Faiwichow Estefam, Marcelo José 
Bonizzi e Maria Regina Fava Focaccia

Festa de posse da nova Diretoria da APESP (Biênio 2018/2019)
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APERFEIÇOAMENTO

Curso de mediação na APESP, em parceria com o 
CEJUSC, foi um sucesso!
O curso para formação de mediadores judiciais, com certifi cação 
do CNJ, oferecido pelo CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 
de Confl itos e Cidadania da Fazenda Pública, em parceria com a 
APESP e APMSP, para Procuradores do Estado e do Município 
aposentados, entre os dias 5 e 16 de março, na sede administra-
tiva da Associação, foi um sucesso (veja repercussão abaixo). 

Com coordenação do mediador Sérgio Ricardo Keppler, o cur-
so contou com a participação de 22 Procuradores aposentados 
– 17 do Estado e cinco (5) do Município. Ademais, já há uma lista 
de espera de 17 associados da APESP para o próximo módulo.

A aula de 14 de março foi especial, com a presença na APESP 
do Juiz Coordenador do CEJUSC Central da Comarca da Capi-
tal, Ricardo Pereira Junior, e da Juíza responsável pelo CEJUSC 
da Fazenda Pública, Cynthia Thomé, que compareceram para 
contribuir com as discussões e reunir-se com a Diretoria da 
Associação. 

O Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, deu as boas-vindas 
aos magistrados e os agradeceu pela presença. “Estamos atuan-
do na qualifi cação dos Procuradores para uma a resolução de 

confl itos e redução da litigiosidade. Fiquei muito feliz quando 
soube da realização do curso e mais ainda agora com o sucesso 
que alcançou”, frisou. 

“Quero agradecer aos colegas que estão participando do cur-
so; ao coordenador Sérgio e às instrutoras Márcia (Andreani) 
e Adriana (Postuma); e à Diretora de Previdência e Convênios, 
Marina Mariani de Macedo. Foi importante perceber nesse cur-
so que podemos evoluir como cidadãos e contribuir com ações 
– mesmo que pequenas – para melhorar a sociedade”, afi rmou 
Monica Zingaro, Secretária Geral da APESP, que efetivou a par-
ceria com o CEJUSC e organizou a logística para a realização do 
curso na APESP.

O Juiz Ricardo Pereira Junior externou sua satisfação pela 
parceria com a APESP. “A conciliação - e a mediação -  é um 
trabalho que traz uma carga de inovação muito grande, mas que 
necessita da modifi cação das formas de pensar do profi ssional 
legal de uma forma geral”, destacou. 

“Um dos grandes desafi os para fazer o CEJUSC da Fazenda 
Pública funcionar bem é o conciliador, que não têm essa baga-
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gem dos Procuradores ou de quem atua direto na área do Direito 
Público. Por isso, veio essa ideia de tentar conciliadores com os 
aposentados da Procuradoria”, explicou a Juíza Cynthia Thomé. 

Para o mediador Sérgio Ricardo Keppler, o curso, apesar ser 
um projeto-piloto, teve uma receptividade muito grande. “A 
própria postura dos Procuradores foi muito assertiva. Há uma 
propensão legítima dos Procuradores em criarem uma cultura 
de paz. Apesar de isso ser para eles uma quebra de paradigma, 
porque todos são do Direito e são litigantes. Para eles fi ca meio 
difícil acompanhar exatamente os conceitos da mediação. Mas 
agora, quase no fi nal da parte teórica do curso, assimilaram tudo 
muito bem. Particularmente, é a turma que eu mais vi crescer em 
termos de absorção de conteúdo”.  

REPERCUSSÃO
“Foi uma iniciativa da Associação muito boa. Não só na informação, 
na formação, na alternativa que abriu para os aposentados, mas 
em especial também na possibilidade de nos encontrarmos nesse 
clima agradável e com o ‘toque’ dessa Diretoria que está sempre 
pensando em como acolher os associados” – Evelyn Moraes de 
Oliveira, associada da APESP. 

“Estou achando o curso ótimo. É uma excelente oportunidade 
de trabalharmos com um outro lado do Direito - como conci-
liadores e não apenas como contestadores. É uma visão muito 
diferente, que mostra que precisamos nos recriar. A iniciati-
va da Associação foi realmente muito boa” - Yara de Campos 
Escudero Paiva, associada da APESP.

“Estou achando uma excelente oportunidade para me atualizar. 
É um assunto bem latente e atual. Vai ser uma ótima forma para 
solução de confl itos. O povo brasileiro é bem litigante. Então, temos 
que reduzir as demandas, porque o Judiciário não está suportando 
e o Estado, como litigante e como parte, também não. Temos que 
sair daquele pensamento antigo e mudar nosso comportamento e 
mentalidade” - Denise Rezende, associada da APESP.

O Juiz Ricardo Pereira Junior e a Juíza Cynthia Thomé em visita 
ao curso no dia 14/3.

Da esq. para a dir: Mônica Zingaro, Juiz Ricardo Pereira Junior, 
Juíza Cynthia Thomé e Marcos Nusdeo. 
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DIRETORIA GESTÃO 2018 | 2019
PRESIDENTE 

Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo

VICE-PRESIDENTE 

Marcos Mordini

SECRETÁRIA-GERAL 

Monica Maria Russo Zingaro Ferreira Lima

DIRETOR FINANCEIRO 

Fabrizio de Lima Pieroni

DIRETORA SOCIAL E CULTURAL 

Cintia Oréfi ce

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E CONVÊNIOS 

Marina Mariani de Macedo

DIRETOR DE ESPORTES E PATRIMÔNIO 

Silvio Romero Pinto Rodrigues Jr.

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 

José Luiz Souza de Moraes

DIRETORA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E INSTITUCIONAIS 

Thaís Carvalho de Souza

DIRETORA DO INTERIOR E DEMAIS UNIDADES FORA DA CAPITAL 

Clara Angelica do Carmo Lima

DIRETOR DE PRERROGATIVAS 

Felipe Gonçalves Fernandes

CONSELHO ASSESSOR

Carlos José Teixeira de Toledo
Mara Christina Faiwichow Estefam
Marcelo José Magalhães Bonizzi
Maria Regina Fava Focaccia
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
Patricia Ulson Pizarro

CONSELHO FISCAL

Olga Luzia Codorniz de Azeredo

Paulo David Cordioli

Paulo Sérgio Garcez G. Novaes

PRODUÇÃO
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

José Luiz Souza de Moraes

EDIÇÃO E REDAÇÃO DE TEXTOS

Cristiano Tsonis 
(jornalista responsável – MTB 30.748) 
C Tsonis Produção Editorial ME

FOTOS

Acervo APESP

TIRAGEM

1700 exemplares

FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO EM 26/03/2018

COMUNICADO 

REAJUSTE DE MENSALIDADE DA APESP

A DIRETORIA DA APESP, EM REUNIÃO  REALIZADA 

NO DIA 28/2, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, 

DELIBEROU POR REAJUSTAR A MENSALIDADE DOS 

ASSOCIADOS EM 5,5%, DE R$ 180,00 PARA R$ 190,00, 

A PARTIR DE ABRIL, A SER DESCONTADA EM MAIO DE 

2018.  DESTACA-SE QUE O ÚLTIMO REAJUSTE OCORREU 

EM MARÇO DE 2016 E O ÍNDICE APROVADO É INFERIOR 

À INFLAÇÃO DO PERÍODO, O QUE DEMONSTRA A 

CORREÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS 

QUE VEM SENDO ADOTADAS NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS.


