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Diretoria da APESP – balanço de
gestão 2020: um ano em que se
reinventar foi preciso!

Editorial

2020: um ano para se esquecer?
Não, um ano para ser lembrado
N

ão surpreende que em um ano marcado por perdas de entes e amigos queridos, a maioria dos brasileiros
tenha elegido a palavra “luto” para representar seu sentimento em relação ao que foi vivenciado em 2020.
“Resistência” e “solidariedade” também constam no dicionário desse ano que passou e nos privou do convívio social, reduziu nossa renda e, para muitos brasileiros, significou a perda do emprego e da possibilidade
de sustento de sua família.
Assumimos a gestão da APESP em 1º de janeiro de 2020 com sonhos e com garra para tirarmos do papel os
projetos apresentados durante a campanha eleitoral, mas logo nos primeiros meses fomos tragados para
dentro de um turbilhão que nos obrigou a redefinir prioridades e nossa forma de atuação.
E trabalhamos! E como trabalhamos! Dia e noite, aprendendo com as novas tecnologias, tentando entender
o que estava acontecendo e para onde deveríamos guiar nosso barco, temendo pelas consequências da crise
em nossos salários, ameaçados de não pagamento, e também na saúde financeira da própria Associação,
privada da receita dos eventos realizados em nossa sede social e que passaram a ser cancelados, um a um.
Reinventar-se foi preciso. Lives, webinars, zoom, meeting e outros anglicismos passaram naturalmente a fazer
parte de nosso cotidiano em inglês mesmo. Talvez por falta de tempo, talvez por definição de prioridades,
ninguém se preocupou com uso do vernáculo.
Tínhamos de escolher nossas batalhas e tínhamos pressa. Pressa para fazer frente à Reforma da Previdência
aprovada no Estado de São Paulo e que tanto prejudicou nossos associados e todos os servidores públicos,
da ativa e aposentados. Pela primeira vez, a APESP ajuizou ações diretas de inconstitucionalidade. E foram
três, duas com liminares deferidas e que, infelizmente, foram suspensas.
Pressa para combater os pontos do PL 529/2020 que prejudicavam os servidores ao mesmo tempo em que
defendíamos os avanços institucionais para a PGE previstos na mesma proposta. Apresentamos emendas,
conversamos com deputados, presencialmente ou virtualmente e, ao final, a única proposta literalmente
consagrada no substitutivo aprovado foi uma das redigidas pela APESP.
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Necessidade de mostrar à sociedade a importância da PGE-SP no combate à pandemia e na garantia das
políticas públicas que, mais do nunca, eram necessárias para salvar vidas. Foram artigos, entrevistas para
rádio, jornais e televisão, campanha nas redes sociais, hashtags, conversas com jornalistas. O trabalho impecável dos nossos colegas e a competente atuação da nossa Diretoria de Comunicação fizeram com que
nossa instituição e os Procuradores do Estado de São Paulo passassem a ocupar excelente e inédito espaço
positivo na imprensa nacional.
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Tudo sem descuidar de Brasília e do que acontecia no Congresso Nacional e no STF. A pedido da APESP, a
ANAPE ajuizou ADI contra a previsão de suspensão de contagem de tempo para fins de aquisição de quinquênios, sexta-parte e licença prêmio; atuamos no STF nas ações que pretendiam acabar com a percepção
de honorários pela advocacia pública, com grande vitória para a categoria; conseguimos emplacar emenda
que preserva os fundos da Procuradoria do Estado na PEC 187/2019; apresentamos emendas e continuamos
trabalhando em todos os projetos em tramitação no Congresso Nacional e que afetam os Procuradores do
Estado e todos os servidores públicos, como a PEC Emergencial, a PEC do Pacto Federativo e as Reformas
Administrativa e Tributária.

Marialice Dias Gonçalves

O ano foi intenso, diferente, triste, mas a leitura da presente retrospectiva e do balanço da gestão mostrará
que a APESP, local do encontro e da amizade das Procuradoras e Procuradores do Estado de São Paulo, soube
superar os desafios presentes e pavimentar a estrada para as conquistas que o futuro certamente nos reserva.

do Jornal da APESP no site www.apesp.org.br.

Agradeço a todos os diretores, membros do conselho fiscal, do conselho assessor, funcionários e colaboradores da APESP e principalmente a você, associado, para quem tudo isso é feito e pensado, com muito
carinho e dedicação.
Boa leitura!

Fabrizio de Lima Pieroni
PRESIDENTE DA APESP

2

diretoria gestão

Edição e redação de textos

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

Acervo APESP
distribuição gratuita. Acesse a versão online

FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO EM 15/01/2021

Diretoria da APESP – balanço de gestão 2020:
um ano em que se reinventar foi preciso!
1º de janeiro: a nova Diretoria da APESP para o biênio 2020/2021 tomou
posse, com muitos desafios, planos e estratégias de atuação em prol dos
Procuradores do Estado da ativa e aposentados.
No primeiro trimestre, tudo seguia conforme o planejado. Porém,
subitamente, com a classificação pela OMS da COVID-19 como pandemia
em 24 de março, tudo precisou ser paralisado.
No entanto, foi da pior adversidade do século XXI que uma grande
força emanou. Com uma nova perspectiva, a atual gestão da APESP
reinventou a sua forma de trabalhar, viabilizando inovações e obtendo
grandes avanços para os seus associados.

Atuação junto aos Órgãos Superiores da PGE-SP
Reuniões com a Procuradora Geral, Lia Porto
A Diretoria da APESP reuniu-se com a Procuradora Geral, Lia Porto,
em quatro ocasiões em 2020: 11 de fevereiro (presencial), 8 de maio e 3
de junho (por conversa telefônica) e 9 de dezembro (presencial). Dentre
os pleitos levados, estiveram: i) avanços na estrutura da PGE-SP; ii) implementação da carreira de apoio; iii) nomeação dos remanescentes do
GPGE aos projetos de lei que atingem a Advocacia Pública; vi) questão
salarial e possível reestruturação da PGE-SP em razão das medidas de
contingenciamento de recursos motivadas pelo combate à COVID-19; vii)
teletrabalho durante a pandemia; viii) forma de aplicação da LC 173/2020,
que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus,
no âmbito da PGE-SP e do Estado de São Paulo e ix) criação de um programa de auxílio-saúde para os Procuradores do Estado de São Paulo, da
ativa e aposentados.

Conselho da PGE
Em 2020, a APESP participou de 13 sessões do Conselho da PGE-SP,
representada pelo Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni (11 sessões), pelo
Secretário Geral, José Luiz Souza de Moraes (2 sessões), e pela Diretora

Reunião com a Procuradora Geral, Lia Porto, em 11 de fevereiro, com a participação de
Fabrizio Pieroni, Presidente da APESP; Monica Zingaro, Vice-presidente; José Luiz Souza
de Moraes, Secretário-Geral; Marialice Dias Gonçalves, Diretora de Comunicação; Bruna
Helena Alvarez F. Oliveira, Diretora de Esportes e Patrimônio; Roberta Callijão Boareto,
Diretora de Prerrogativas; e Rosely Sucena Pastore, Diretora Social e Cultural.
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concurso de ingresso; iv) ampliação do quadro de estagiários; v) apoio do
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de Esportes e Patrimônio, Bruna Helena Alvarez F. Oliveira, Diretora de
Esportes e Patrimônio (1 sessão), para defender os diversos pleitos da
carreira, apresentar soluções e propostas e apontar as preocupações
dos colegas de banca. A APESP manteve ainda nos dias 19 de maio e
5 de outubro videoconferências com os Conselheiros eleitos (biênio
2019/2020).

Reunião com o Corregedor Geral
Em 16 de março, o Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni, reuniu-se com
o Corregedor Geral da PGE-SP, Adalberto Robert Alves, para tratar das
medidas da Instituição com relação à pandemia do COVID-19. “Reiterei
a preocupação da APESP com relação à saúde dos colegas, servidores,
estagiários e de todos aqueles que trabalham na PGE-SP”, frisou Pieroni.

Atuação Institucional
Luta pela suspensão dos prazos do
concurso de ingresso
Em 14 de novembro, foi publicado no Diário Oficial o
despacho da Procuradora Geral, Lia Porto, com a prorrogação do concurso de ingresso da PGE-SP por mais dois anos.
Durante toda a mobilização, a Associação esteve ao lado os
colegas remanescentes, levando o pleito reiteradamente à
Procuradora Geral, Lia Porto, nas sessões do Conselho e por
meio de ofícios – como o que foi apresentado no dia 14 de
julho (leia mais no box “ofícios”). Agora, a luta será pela
nomeação de todos os aprovados no certame!

Em 11/9, a Diretoria da APESP reuniu-se com as colegas Idya Mendonça, Ilanna Soeiro e Monica Nespoli,
que compõem a comissão dos aprovados remanescentes do último concurso de ingresso da PGE-SP.

Mãos à obra nas reuniões de Diretoria
A Diretoria da APESP realizou em 2020 reuniões periódicas para tratar dos temas de maior interesse da carreira, bem
como traçar as estratégias de atuação em prol dos Procuradores do Estado. Destaque-se a primeira reunião do ano, realizada em 9 de janeiro, e a primeira reunião por videoconferência
em razão da pandemia, realizada em 20 de abril.
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Acima, em 9 de janeiro: 1ª reunião de Diretoria em 2020
À esquerda, em 20 de abril: 1ª reunião virtual da Diretoria da APESP

Pensando o futuro da PGE-SP:
reunião com o ex-PGE,
Dirceu Chrysostomo
A APESP recebeu em 28 de janeiro, em sua sede administrativa, o colega Dirceu José Vieira Chrysostomo, que
exerceu o cargo de Procurador Geral do Estado entre 1992
e 1995. "Foi um ótimo bate-papo a respeito dos problemas
da PGE-SP e do futuro da Instituição e da Advocacia Pública", destacou Fabrizio Pieroni, Presidente da APESP.
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Diretoria da APESP recebe o ex-PGE, Dirceu José Vieira Chrysostomo. Além do Presidente da APESP,
participaram da conversa a Diretora Financeira, Monica Petri; o Secretário Geral, José Luiz Souza de
Moraes; o Diretor de Assuntos Legislativos e Institucionais, Amilcar Aquino Navarro; e a Diretora de
Previdência e Convênios, Patricia Ulson Pizarro Werner.

APESP visita ex-Presidente da República,
Michel Temer
A APESP visitou em 29 de janeiro o seu associado e ex-Presidente da República, Michel Temer, com o objetivo de convidá
-lo para a festa de posse da nova Diretoria (biênio 2020/2021).
Mas o agradável encontro foi além do seu objetivo principal.
Temer, que ingressou na PGE-SP em 1970 e foi Procurador Geral do Estado em dois períodos (entre março de 1983 a janeiro
de 1984 e abril de 1991 a outubro de 1992), conversou com os
representantes da Associação por mais de uma hora sobre a
valorização da Advocacia Pública e a defesa das prerrogativas
dos Procuradores do Estado.
Participaram da reunião: o Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni,
a Diretora Financeira, Monica Petri; o Secretário Geral, José Luiz Souza de
Moraes; o Diretor de Assuntos Legislativos e Institucionais, Amilcar Aquino
Navarro; o ex-Presidente da APESP e Vice-presidente do IASP, Vitorino
Francisco Antunes Neto; e Eurico Leite, ex-Diretor da APESP e ANAPE.

Atividades em prol da valorização e defesa dos Procuradores do Estado
Notas da Presidência e da Diretoria da APESP

Sempre atenta aos pleitos da carreira e aos necessários avanços insti-

Em casos urgentes atinentes à carreira ou em temas com repercussão

tucionais da PGE-SP, a Diretoria da APESP oficiou a Procuradora Geral do

nacional, a APESP emitiu notas – subscritas pela Presidência e por toda a

Estado, Lia Porto, sobre diversos temas de interesse de seus associados.

Diretoria – para externar um firme posicionamento.

A seguir, confira os pleitos requeridos nos documentos:
30/1: participação de Procuradores do Estado em exercício em Unidade
de fora da capital e de um representante indicado pela Associação no
Grupo de Trabalho instituído pela Resolução PGE 01, de 27/1/2020, com a
finalidade de apresentar minuta de decreto de reestruturação da PGE-SP;
19/2: providências junto ao Poder Judiciário estadual com o propósito
de obter a suspensão dos prazos processuais em face das dificuldades
técnicas constatadas no site do TJ-SP nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro;
12/3: adoção do teletrabalho de forma IMEDIATA e AMPLA no âmbito da
PGE-SP, em razão da classificação da Organização Mundial de Saúde de
pandemia da COVID-19;
28/5: suspensão das atividades do grupo de trabalho instituído pela
Resolução PGE 01/2020, para elaborar um projeto de reestruturação,
enquanto durar o período de calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 64.879/2020 (ofício conjunto APESP/SINDIPROESP/Conselheiros
eleitos do biênio 2019/2020).
14/7: imediata publicação de ato de suspensão do prazo de validade do
concurso público de Procurador do Estado de São Paulo desde 14 de abril
de 2020 por ser medida que melhor preservaria o interesse público;
9/12: implantação administrativa de um programa de auxílio-saúde para
os Procuradores do Estado de São Paulo, da ativa e aposentados, assim
como uma minuta de resolução para tal finalidade.

27/1: nota da Diretoria em solidariedade aos Procuradores do Estado e
Servidores da PGE-SP classificados na Procuradoria Regional de Santos
(PR-2) pelo acidente ocorrido no prédio da sede da Unidade, quando uma
parte do revestimento da lateral do prédio caiu na calçada, colocando
em risco todos os funcionários que trabalhavam no local e a população
que transitava nas imediações;
7/2: nota de repúdio, subscrita pelo Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni,
pela manifestação do Ministro da Economia, Paulo Guedes, que em palestra na Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio
Vargas (FGV EPGE) comparou funcionários públicos a "parasitas" ao
comentar a reforma administrativa;
3/3: nota de repúdio, subscrita pelo Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni,
à repressão que o Presidente da ALESP, Cauê Macris, impôs aos servidores
públicos presentes na Assembleia Legislativa para acompanhar a votação da PEC 18/2019 – PEC da Previdência estadual;
20/3: nota de apoio, subscrita pelo Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni, à
Procuradora Geral do Estado, Lia Porto Corona, e à Procuradora do Estado,
Renata Lane, pela ação de improbidade movida pelo Promotor de Justiça,
Ricardo Manuel Castro;
27/7: nota conjunta das Diretorias da APESP e ANAPE para reiterarem o
seu firme posicionamento contrário a quaisquer atitudes de preconceito
e discriminação em razão de raça, religião, sexo, gênero ou orientação
sexual e reafirmarem sua crença na Advocacia Pública como instrumento
de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme precei-
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Ofícios

tua a Constituição da República;
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29/10: nota lamentando a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo

28/12: nota de repúdio da Diretoria da APESP ao crime de feminicídio,

e da Corregedoria Geral da Justiça, prevista no Comunicado Conjunto

além de sua consternação com o aumento do número de casos desse

n° 1104/20, de 27/10/2020, que vedou o peticionamento eletrônico em

crime bárbaro no Brasil durante a pandemia, com seu aparente recru-

processos físicos, em plena pandemia da COVID-19;

descimento no final do ano, durante as festas de Natal.

Atividade Legislativa – ALESP
Aprovada a Reforma da Previdência estadual:
APESP e FOCAE-SP mantiveram mobilização
até o último minuto!
Nos dias 3 e 4 de março, a ALESP aprovou a PEC 18/2019 e
o PLC 80/2019, concluindo a Reforma da Previdência estadual,
que trouxe infelizmente prejuízos aos servidores públicos do
Estado de São Paulo. Todavia, desde o envio das propostas pelo
Governador João Doria à ALESP, no final de 2019, a APESP e o
FOCAE-SP atuaram semanalmente em um intenso corpo a corpo
com Deputados da base governista e da oposição.
Nessa atuação suprapartidária, foram realizadas reuniões
com Lideranças e Deputados do PTB, PP, PSB, PL, PT, REPUBLICANOS, PSDB, PSL, CIDADANIA, NOVO, PODEMOS, REDE, PSOL e PRB.
Ademais, ocorreram audiências com o Presidente da ALESP, Cauê
Macris; o Vice-presidente da ALESP, Gilmaci Santos; e com o Líder
do Governo, Carlão Pignatari.

Mobilização da APESP e FOCAE-SP na semana da votação da Reforma da Previdência

Na semana de votação, a mobilização das entidades representativas dos servidores públicos foi extremamente dificultada.
“Foi uma tarefa árdua, pois precisamos enfrentar um forte esquema de segurança imposto na ALESP, incluindo a presença da
tropa de choque da PM. Todo esse aparato gerou um confronto,
com bombas de gás de pimenta e tiros com balas de borracha.
Mas, mesmo assim, a APESP e o FOCAE-SP mantiveram uma firme
mobilização nos corredores da Casa”, registrou Fabrizio Pieroni,
Presidente da APESP, que esteve acompanhado da Vice-presidente, Mônica Zingaro, da Diretora Financeira, Monica Petri, e
do Secretário Geral, José Luiz Souza de Moraes.
Imediatamente após a aprovação, a APESP começou a analisar profundamente os textos aprovados para estudar a judiciaJORNAL DA APESP | n. 97 | JANEIRO 2021

lização de medidas contra os dispositivos inconstitucionais ou
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absolutamente desfavoráveis à carreira (leia mais no box “ações
judiciais contra a reforma da previdência”).

Primeira cartilha de alerta aos
Deputados estaduais
Em janeiro, durante evento que reuniu 55 entidades repre-

Reunião com
o Deputado
Gilmaci Santos
(REPUBLICANOS),
1º Vice-Presidente
da ALESP

sentativas de servidores públicos, incluindo a APESP, foi lançada
uma cartilha desenvolvida pelo FOCAE-SP para explicitar aos
Deputados estaduais os pontos nocivos e inconstitucionais
da PEC 18/2019 e PLC 80/2019 (acesse a íntegra da cartilha em
http://bit.ly/cartilhafocae ).

Representantes das
entidades pelos
corredores da Casa em
intenso corpo a corpo
com os Deputados

Reunião com o Deputado Carlão Pignatari (PSDB),
líder do Governo na ALESP

APESP e FOCAE-SP entregam ao Deputado Campos Machado, líder do PTB na ALESP,
a cartilha sobre a Reforma da Previdência

ALESP aprova PLC 529/2020 com alterações;
proposta da APESP sobre acervo judicial dos
órgãos extintos foi acolhida!

Avanços e retrocessos

Em 14 de outubro, a ALESP aprovou com modificações o PL 529/2020,
que tratou do ajuste fiscal do Estado de São Paulo. Sancionado pelo Governador João Doria em 15 de outubro, o projeto converteu-se na Lei nº 17.293.
Dentre os pontos alterados da proposta original estiveram a não autorização para extinção da FURP, ONCOCENTRO, ITESP e IMESC e a supressão do
trecho que previa mudanças da legislação do ITCMD.
Desde a apresentação do projeto pelo Governador João Doria, em 13
de agosto, a APESP, representada por seu Presidente Fabrizio Pieroni, pela

O PL 529/2020 trouxe muitos retrocessos para o serviço público estadual, dentre os quais: i) a autorização para extinção de fundações e estatais
importantes para a população; ii) aumento da contribuição dos servidores
ao IAMSPE e iii) autorização para um programa de demissão voluntária no
funcionalismo.
Por outro lado, apresentou inovações muito importantes para a atuação da PGE-SP, tais como: i) estabelecimento de requisitos para a transação
de débitos de natureza tributária ou não tributária e ii) a possibilidade
de a Procuradoria não contestar matérias que já tiverem jurisprudência
consolidada (ou desistência das já interpostas).

Diretora Financeira, Monica Petri, e pelo Secretário Geral, José Luiz de Souza
Moraes, manteve novamente uma intensa mobilização suprapartidária
junto aos Deputados – de forma presencial ou virtual – para que o PL fosse
rejeitado ou, no mínimo, aperfeiçoado
“Apesar das dificuldades ocasionadas pela pandemia, estivemos semanalmente em contato com Deputados de vários partidos – da oposição e da
base governista – para explicar nossos argumentos e defender as nossas
emendas”, destaca Monica Petri.

Assunção de novas demandas pela PGE-SP

verno. Tratou-se da previsão legal da necessidade de comunicação à PGE-SP

Audiência com a Deputada Edna Macedo (Republicanos)

do acervo judicial e administrativo dos órgãos extintos pela lei, bem como
da cessão de apoio administrativo para essas novas atribuições.
“Esse dispositivo é de extrema importância para evitar que a PGE-SP
assuma um acervo significativo de novas demandas com a atual estrutura,
que apresenta uma defasagem nos quadros de Procuradores e Servidores”,
frisou José Luiz Souza de Moraes, Secretário Geral da APESP.
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Uma das emendas propostas pela APESP, redigida pelo Presidente
Fabrizio Pieroni, foi absorvida literalmente no substitutivo do líder do Go-

Reunião com o Deputado Alex de Madureira (PSD), relator especial do PL 529 na CCJ.
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Luta contra o aumento da contribuição
previdenciária de aposentados e pensionistas

Migração para o regime complementar
da Previdência

Além das ações judiciais (leia mais no box “ações judiciais contra a

Em 23 de junho, o Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni, membros do

reforma da previdência”), a APESP tem lutado na Assembleia pela apro-

FOCAE-SP e representantes do MP-SP e TJ-SP participaram de uma reunião

vação dos PDLs que visam sustar o Decreto 65.021/2020, que aumentou

com o líder do Governo na ALESP, Deputado Carlão Pignatari (PSDB), que

as alíquotas previdenciárias dos servidores aposentados e pensionistas.

teve como pauta principal a apresentação do projeto de lei de Migração

Eis a relação:

ao Regime de Previdência Complementar. “Pudemos lembrar o Deputado

PDL 22/2020, do deputado Carlos Giannazi (PSOL);

o compromisso do Governo com o envio do projeto assumido durante a

PDL 24/2020, do deputado Campos Machado (PTB);

natari manteve o compromisso, ressaltando que o pedido das entidades era

PDL 40/2020, do deputado Danilo Balas (PSL).

e Gestão, Mauro Ricardo, atual responsável pelo planejamento do Estado.

PDL 23/2020, da deputada Delegada Graciela (PL);

tramitação da Reforma da Previdência”, registrou Pieroni. O líder Carlão Pig-

PDL 39/2020, da deputada Professora Bebel (PT);

muito justo e que levaria o assunto ao Secretário de Projetos, Orçamento

Videoconferência com o Líder do Governo, Carlão Pignatari
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Atividade Legislativa – Congresso Nacional
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Apesar das restrições em razão da pandemia, o Presidente da APESP

Sérgio Souza (MDB/PR); Efraim Filho (PB), líder do DEM; Marcos Pereira

e Diretor de Assuntos Legislativos da ANAPE, Fabrizio Pieroni, atuou de

(Republicanos-SP), 1º vice-presidente da Câmara; Euclydes Pettersen (PSC/

forma intensa no Congresso Nacional nas proposições de interesse dos

MG); Tadeu Alencar (PSB/PE); Bia Kicis (PSL/DF); Rodrigo Agostinho (PSB-SP),

Procuradores dos Estados e do DF (acesse em https://bit.ly/2Z71q1z a

Luis Carlos Motta (PL-SP), Paulinho da Força (Solidariedade-SP), Tabata

Destaque-se o acompanhamento, com apresentação de notas técnicas

Sampaio (SP - Líder do PSDB) e Celso Russomano (Republicanos-SP) e ii)

relação completa).

e emendas, da PEC 32/2022 (Reforma Administrativa federal, estadual e
municipal), 187/2019 (PEC dos Fundos), PEC emergencial, PLP 101/2020
(Plano Mansueto), PL 6381/2019 (que visa revogar o dispositivo do CPC que
atribui os honorários advocatícios aos advogados públicos) e PL 10.887/2018
(que altera a Lei de Improbidade).

Mobilização suprapartidária
A APESP e ANAPE mantiveram reuniões com diversos parlamentares,
dentre os quais: i) Deputados Baleia Rossi (SP), líder do MDB e atual candidato a Presidência da Câmara dos Deputados; Sâmia Bomfim, líder do PSOL;

Amaral (PDT-SP), Orlando Silva (PC do B-SP), Arlindo Chinaglia (PT-SP), Carlos
Senadores Rodrigo Pacheco (DEM/MG) e Mara Gabrilli (PSDB-SP).

Plano Mansueto: APESP e ANAPE impediram
a inclusão de “jabuti”* prejudicial aos servidores!
Em 15 de dezembro, foi aprovado no Congresso Nacional o PLP 101/2020
(Plano Mansueto), que previa a renegociação de dívidas de Estados e Municípios. No dia da votação final, a APESP e a ANAPE tiveram a notícia de que
* Emenda parlamentar que modifica um projeto de lei em discussão de forma a
alterar ou distorcer seu objetivo original.

o Ministério da Economia, por intermédio do líder do Governo, deputado
Ricardo Barros (PP/PR), estaria elaborando uma emenda ao PLP, sem qualquer debate público, com o objetivo de importar gatilhos fiscais previstos
nas PECs do Plano Mais Brasil.
Imediatamente, o Presidente da APESP e Diretor de Assuntos Legislativos da ANAPE, Fabrizio Pieroni, solicitou o apoio dos Presidentes das
Associações estaduais de Procuradores para que entrassem em contato
com todas as lideranças da Câmara.
“Montamos uma operação de guerra. Planilhamos todos os líderes
da Casa e cada Presidente ligou ou enviou mensagem para o líder do seu
Estado. A movimentação foi frutífera e já no meio da tarde o Presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), anunciou que a liderança do Governo
desistiu de apresentar a emenda”, destaca Pieroni.

PEC dos Fundos
Em uma vitória expressiva para a Advocacia Pública, foi acolhida uma
emenda à 187/2019 (PEC dos Fundos) que preservou os fundos instituídos

Reunião com o Deputado Baleia Rossi (SP), líder do MDB

pelo Poder Judiciário, Tribunais de Contas, Ministério Público, Defensorias
Públicas e Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal.

Atuação na base eleitoral dos parlamentares
A APESP atuou também nas bases eleitorais dos Deputados Federais
para tratar do projeto de Lei 6381/2019, de autoria do Deputado Marcel
Van Hattem (Novo/RS), que visa revogar o dispositivo do CPC que atribui
os honorários advocatícios aos advogados públicos (artigo 85, parágrafo 19
do CPC). Em 14 de fevereiro, a Diretora do Interior e demais Unidades fora
da Capital, Clara Angelica do Carmo Lima, reuniu-se com o Deputado Eduardo Cury (PSDB-SP), na cidade de São José dos Campos. Em 31 de janeiro,
o Conselheiro Fiscal, Vanderlei Ferreira de Lima, manteve uma audiência
com o Deputado Federal Capitão Augusto (PL-SP), em seu escritório político
na cidade de Bauru.

Reunião com o Deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), 1º Vice-presidente
da Câmara dos Deputados

Ações Judiciais contra a Reforma da Previdência estadual

Em 14 de maio, a APESP e entidades integrantes do FOCAE-SP ingressaram com a ADI n° 2097377-39.2020.8.26.0000, que contesta as alíquotas
previdenciárias progressivas dos servidores públicos da ativa, aposentados e
pensionistas previstas na Reforma da Previdência estadual. Em julgamento
realizado em 18 de novembro, o Órgão Especial do TJ-SP, por votação unânime, suspendeu o julgamento da ADI. Os Desembargadores acompanharam o
Relator Alex Zilenovski, que entendeu pela suspensão do processo "em razão
da determinação contida no Tema 933 de repercussão geral, bem como em
face das ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367”, todas em trâmite no STF.

ADI 2145293-69.2020.8.26.0000: insurgência
contra o Decreto nº 65.021, de 19/6/2020
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2145293-69.2020.8.26.0000,

ajuizada pela APESP e entidades integrantes do FOCAE-SP em 26 de junho,
insurge-se contra o Decreto Estadual nº 65.021, que prevê a incidência da
contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas sobre a parcela
dos proventos que ultrapassam o salário mínimo, cinco dias após a sua
publicação. Rapidamente, obteve-se liminar do Órgão Especial do TJ-SP
por decisão unânime de 25 Desembargadores. No STF, o Ministro Dias
Toffoli suspendeu essa a tutela antecipada, mas o processo continua em
andamento no TJ-SP.

ADI n° 2210485-46.2020.8.26.0000:
novas regras de transição
A APESP e as demais entidades que integram o FOCAE-SP ajuizaram,
em 1º de setembro, a ADI n° 2210485-46.2020.8.26.0000, com pedido liminar, contra as novas regras de transição impostas pela reforma estadual
da previdência. Tratou-se da terceira ação de inconstitucionalidade que
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ADI n° 2097377-39.2020.8.26.0000:
alíquotas previdenciárias progressivas

as carreiras do Fórum ingressaram contra o novo regime previdenciário.
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Reunião aberta com os associados aposentados da APESP

Reunião aberta com associados aposentados sobre
ações judiciais contra a reforma da Previdência
Em 13 de novembro, a APESP realizou uma reunião virtual com mais
de 87 associados aposentados, que puderam participar pelo chat do zoom,
com o objetivo de esclarecer as dúvidas relativas às duas ações judiciais
interpostas contra a reforma da Previdência estadual, que afetam diretamente esses colegas: i) a que se insurge contra o Decreto Estadual nº 65.021

e ii) a que contesta as alíquotas previdenciárias progressivas.
O Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni, relatou a atuação da Associação
ainda na etapa legislativa das Reformas da Previdência estadual e federal
e explicou com detalhes essas duas ações interpostas pela APESP.
Na sequência, fizeram suas exposições e esclareceram dúvidas dos participantes o Presidente da SPPREV, José Roberto de Moraes, e o advogado
da Associação, José Jeronimo Nogueira de Lima, do escritório Innocenti
Advogados Associados.

Ação Judicial contra a Reforma da Previdência Federal
ADI n° 6256 – Reforma da Previdência Federal
Em 28 de abril, a APESP ingressou como amicus curiae na ADI n°
6256, em tramitação do STF, impetrada por ANAMATRA, CONAMP, ANPR,

Constitucional nº 103, de 2019, que altera o sistema de previdência social
e estabelece regras de transição e disposições transitórias.
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ANPT e AMB. A ação questiona o parágrafo 3º do artigo 25 da Emenda

Ações Judiciais diversas
Aposentadoria no nível: repercussão geral favorável
no STF orientará ação movida pela APESP
Em 25 de novembro, foi publicado no DJE o acórdão da decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE) 662423, pela qual o Plenário do STF
decidiu, gerando a repercussão geral (Tema 578), que, para as carreiras
escalonadas, o prazo mínimo de cinco anos para que um servidor público
se aposente com os proventos integrais do cargo que estiver ocupando
deve ser contado a partir do efetivo ingresso na carreira.
A jurisprudência norteará o desfecho da ação ajuizada pela APESP em
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2015 (Processo nº 1004199-64.2015.8.26.0053), sobrestada no TJ-SP, que
reivindica o direito de seus associados à aposentadoria no nível da carreira
ocupado, independentemente dos cinco anos no mesmo nível.

ADI nº 6526: contra dispositivos da LC 173/2020
Em 4 de agosto, a ANAPE ingressou no STF com a ADI nº 6526, questionando dispositivos da LC nº 173/2020, que trata do auxílio da União
aos Estados e Municípios. Segundo a ADI, há vício de iniciativa e violação
material ao princípio da separação dos Poderes, à autonomia federativa, à
garantia da irredutibilidade remuneratória e ao direito adquirido.

Atuação Interinstitucional
Reuniões do FOCAE-SP: segunda cartilha
informativa e ações contra a Reforma da
Previdência estadual
Em 2020, a APESP participou de reuniões periódicas do
FOCAE-SP (presenciais e por videoconferência) para, dentre
outros temas, traçar estratégias relativas à mobilização na
Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, estudar
medidas judiciais para preservar direitos dos servidores
públicos e fazer uma análise da conjuntura relativa à pandemia da COVID-19.

Reunião virtual do FOCAE-SP

Cartilha informativa
Durantes os encontros virtuais do FOCAE-SP, foi possível também concluir uma cartilha, lançada em abril, com todas as alterações da Previdência
dos servidores estaduais (Emenda Constitucional 49/2020 e Lei Complementar 1.354/2020), constando assuntos como: quem eram os servidores
e pensionistas afetados; como era e como ficou o regime após a EC e a LC
(regras de transição, pensão por morte, alíquotas, etc); quais as particularidades para as carreiras policiais; entre outros temas (acesse a íntegra em
https://bit.ly/2V1Koie )

OAB-SP reafirma compromisso em defesa dos
honorários advocatícios dos Advogados Públicos
Em 10 de março, a APESP, representada pela Diretora Financeira, Monica Petri, participou de uma reunião da Comissão da Advocacia Pública
da OAB-SP, presidida pela Procuradora Patrícia Massa, com o Presidente da
Ordem, Caio Augusto Silva Dos Santos. O Presidente da OAB-SP colocouse à disposição da Comissão para explicitar junto às esferas políticas que
não há divergência na Ordem paulista quanto à defesa dos honorários
advocatícios dos Advogados Públicos e no reconhecimento da Advocacia

Segunda cartilha sobre as alterações da Previdência dos servidores estaduais.

Atividades junto à ANAPE
Representatividade de São Paulo
na entidade nacional
Na eleição para a Diretoria da ANAPE, realizada nos dias 19 e 20 de
maio, com um quórum de 1.691 associados, a chapa “ANAPE PARA TODOS”
foi eleita com 1.622 votos (96%) para comandar a entidade nacional dos
Procuradores dos Estados e do DF no triênio 2020/2023. Encabeçada pelo
Presidente Vicente Martins Prata Braga, Procurador do Estado do Ceará e
atual Presidente da APECE, a nova gestão conta com três representantes

do Estado de São Paulo: Fabrizio de Lima Pieroni, Diretor de Assuntos
Legislativos; Patricia Ulson Pizarro Werner, Diretora da Escola Nacional de
Advocacia Pública Estadual; e Diana Loureiro Paiva de Castro, Vice-presidente da Região Sudeste.

Reuniões do Conselho Deliberativo
A APESP prestigiou as reuniões do Conselho Deliberativo da ANAPE em
2020. Destaque-se o encontro de 7 de julho, quando o Presidente da APESP
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Pública como uma função de Estado.

e Diretor de Assuntos Legislativos da entidade nacional, Fabrizio Pieroni,
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apresentou um relatório das proposições que estão sendo acompanhadas
por sua Diretoria (acesse a íntegra em https://bit.ly/2Z71q1z ), e o de 8 de

junho, quando foi tratado o julgamento no Plenário Virtual do STF das ADIs
relativas à percepção de honorários advocatícios pelos Advogados Públicos.
Alguns dias depois, em 19 de junho, os Ministros do STF decidiram, por
10 votos favoráveis e um contrário, pela constitucionalidade do recebimento dos honorários de sucumbência por Advogados Públicos. A deliberação
foi tomada na análise das ADIs 6197, 6181, 6178, 6165, que tratavam de leis
estaduais que regulavam o recebimento da verba honorária pelos Procuradores de Estado, e da ADI 6053, que contestava o Código de Processo
Civil e a Lei Federal 13.327/2016 no tocante ao rateio dos honorários entre
os membros da AGU.
“Foi uma importante decisão, que resguardou a identidade da Advocacia Pública e a sua dignidade remuneratória. O julgamento histórico criou
um ótimo precedente para outras ações sobre a questão, incluindo a ADPF
ao Estado de São Paulo”, destacou Pieroni.
Mesa de abertura do Congresso Nacional de Procuradores

No formato virtual, Congresso Nacional de
Procuradores teve a participação do ex-Presidente
Michel Temer e do Professor Carlos Blanco
O XLVI Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito
Federal, com o tema “Desafios atuais da Advocacia Pública”, foi realizado de
forma virtual pela ANAPE, nos dias 17 e 18 de novembro. A mesa inicial “Estado Democrático de Direito e Justiça Constitucional: o relevante papel da
Advocacia Pública”, mediada pelo Presidente da ANAPE, Vicente Braga, teve
como palestrantes o ex-Presidente da República e ex-Procurador Geral do
Estado de São Paulo, Michel Temer, além do Doutor e Professor Catedrático
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Carlos Blanco de Morais.

Palestra do Procurador do Estado de São Paulo, Marcelo Bonizzi, no 2º dia do evento

No 2º dia, programação teve a participação do
Procurador de SP, Marcelo Bonizzi
No segundo dia do evento, a mesa “O impacto da Lei Geral de Proteção
de Dados na atuação da Advocacia Pública: O Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados na União Europeia (RGPD)”, contou com a participação
de Marcelo Bonizzi, Procurador do Estado de São Paulo, Conselheiro Assessor da APESP e Professor Doutor de Processo Civil da Graduação e da
Pós-graduação da USP.
Segundo Bonizzi, o papel da advocacia pública na regulamentação
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da LGPD será grandioso e difícil, acreditando que os Advogados Públicos
estão plenamente à altura do desafio - tanto na área consultiva quanto
na contenciosa. “Provavelmente, os Estados são os maiores detentores de
dados do mundo. Há aí, evidentemente, uma grande cobiça das pessoas
em obtê-los e a LGPD norteará a administração pública no sentido de como
tratá-los”, frisou.

Organização
Em razão da pandemia da Covid-19, o Congresso desse ano teve de ser
realizado de forma virtual. A despeito de todas as dificuldades, a organização do evento conseguiu reunir juristas renomados – nacionais e internacionais –, professores, doutores e personalidades políticas para discutirem
a atuação e os desafios da Advocacia Pública brasileira.
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A Diretora da Escola Nacional de Advocacia Pública Estadual da ANAPE
e também Diretora de Previdência e Convênios da APESP, Patricia Ulson
Pizarro Werner, que integrou a comissão organizadora do Congresso,
acredita que esse evento, com mais de cinco décadas de história, vem

esse importante canal de disseminação de experiências e boas práticas de
atuação voltará à programação do evento”, registrou Werner.

ANAPE e APESP participaram da reunião do CONPEG

evoluindo anualmente.
“O nosso Congresso é atualmente uma dos mais respeitados e longevos
da Advocacia Pública e da área jurídica como um todo, fomentando o engrandecimento da atuação dos Procuradores do Estado e o fortalecimento
das Procuradorias. Infelizmente, nesse ano, não pudemos contar com a tão
importante apresentação e discussão de teses, mas certamente em 2021

O Presidente da APESP e Diretor de Assuntos Legislativos da ANAPE,
Fabrizio Pieroni, juntamente com o Presidente Vicente Braga e o 1º Vice-Presidente Ivan Luduvice Cunha, participou em 18 de setembro da reunião do
Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Estado e do Distrito Federal
(CONPEG) para discutir reforma tributária.

Atividades sociais e culturais
Festa de posse da nova
Diretoria da APESP
(biênio 2020/2021)
Em 6 de março, cerca de 300 associados,
familiares e autoridades compareceram ao
Espaço APESP para prestigiarem a festa de
posse da nova Diretoria da Associação (biênio
2020/2021), única que pôde ser realizada no
ano. Dentre as autoridades presentes, estiveram Deputados Federais e Estaduais, integrantes do Executivo e Judiciário estaduais, Presidentes e Diretores de entidades de classe das
carreiras típicas de Estado e representantes da
iniciativa privada. Destacaram-se a presença
do ex-Presidente da República e ex-Procurador
Geral do Estado, Michel Temer, e a Procuradora
Geral do Estado de São Paulo, Lia Porto Corona,
representando o Governador João Doria.

Festa de posse da nova Diretoria no Espaço APESP

Live interativa do Dia das Crianças: “Que Bicho é esse?”
Em comemoração ao Dia da Crianças, a APESP promoveu no dia 16 de outubro, a live interativa “Que Bicho é esse?”, com o pessoal da Bioterapia! Sua
fundadora, Laís Caccia, bióloga e especialista em educação ambiental, mostrou 10 animais silvestres, seus hábitos e curiosidades de forma educativa e

Atividades esportivas
1ºs JOGOS INTERFOCAE
Em 14 de março, a APESP participou dos 1os JOGOS INTERFOCAE, que
reuniram também a AFRESP, AMLESP, APADEP, APAMAGIS, APMP, SINDALESP,
SINDPESP, SINDPFSP e SINPCRESP. Os Procuradores do Estado puderam demonstrar suas habilidades no futebol, vôlei de areia, tênis, truco e pebolim.
“Logo após o INTERFOCAE, em razão da pandemia e do isolamento social,
as atividades físicas passaram a ser praticadas individualmente. Em 2021,
voltaremos a ter oportunidade de desafiar nossos limites em competições
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divertida, tanto para os Procuradores quanto para as crianças.

coletivas”, destaca Bruna Alvarez, Diretora de Esportes e Patrimônio da APESP.
Equipe de futebol da APESP no INTERFOCAE
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Convênios
delivery e viagens. Fique atento: há também ofertas gratuitas! É muito

APESP lança “Rede Parcerias” com mais
de 200 estabelecimentos conveniados!

fácil se cadastrar. Basta acessar o site vantagens.apesp.org.br ou baixar o

Em 22 de maio, a APESP lançou a “Rede Parcerias”, um clube
de benefícios que reúne mais
de 200 estabelecimentos conveniados. Os associados têm
usufruído de descontos de até
60% em produtos dos setores
de automotivos, beleza, decoração, educação, eletrodomésticos,
eletrônicos, entretenimento, esportes, gastronomia, moda, pet
shop, presentes, saúde, serviços,

aplicativo “APESP – Rede Parceria” na Play Store do seu celular!

Planos de Saúde
Em 2 de outubro, a Diretoria de Previdência e Convênios lançou um
comunicado com todas as opções em planos de saúde oferecidos e as principais dúvidas suscitadas pelos associados. Ademais, foi anunciado que a
APESP teve êxito em abrir a possibilidade para que seus associados tenham
acesso ao “Novo Portfólio Sul América”, que conta com opções exclusivas,
oportunidade oferecida para um grupo reduzido de associações, como o
Plano Titular + Dependente, com desconto de aproximadamente 9,09% e
data do reajuste postergada para setembro de 2021.
Acesse esse elucidativo texto no link
https://apesp.org.br/2020/10/comunicado-planos-de-saude/

Bem-estar APESP
A APESP lançou em março uma iniciativa inovadora, o “Bem-estar
APESP”, com identidade visual própria, que é representada como uma “árvore” e engloba projetos de diversas Diretorias. O programa foi criado para
proporcionar aos associados e familiares atividades multidisciplinares, tais
como inglês, yoga e palestras sobre temas variados. O Bem-estar APESP
foca também a sociedade em geral, com eventos filantrópicos e sociais,
como a campanha APESP Solidária.

Cursos de Inglês
Em 2020, no bojo do programa Bem-estar, a APESP diversificou a oferta dos cursos de inglês para os seus associados, com os seguintes temas
“Inglês para Viagem”, Gold Standard Law, “English for Real-Life Situations”
e “Action”, com a professora e legal coach, Leticia Martelli.

Cursos de Mindfulness

English Course
Action teve
como tema
filmes, seriados
e músicas!

O programa Bem-estar APESP ofereceu para seus associados e familiaJORNAL DA APESP | n. 97 | JANEIRO 2021

res, com descontos especiais, a participação no programa de promoção da
saúde baseado em mindfulness, com a psicóloga Fabiana Saes. A prática
tem sido muito importante nesse momento de crise com a pandemia da
COVID-19, sendo recomendada inclusive pela Escola de Medicina de Harvard. Destaque-se que o lançamento do programa ocorreu em 11 de março,
com um workshop com a mesma profissional para mais de 50 associados
e familiares.

Com mais de R$ 160 mil arrecadados, Campanha
APESP Solidária alcançou todo o Estado
A Campanha APESP Solidária – uma parceria do Projeto Bem-estar
APESP com o Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras) – foi lançada
em 6 de abril e arrecadou R$ 160.360 mil.
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Card elaborado
para a
campanha
APESP Solidária

Além do Sefras, 14 entidades foram beneficiadas com doações dessa
rede de solidariedade: Casa de David (Atibaia); Lar e Escola Santa Luzia
para Cegos (Bauru); Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta (São Carlos);
Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo (Franca); Lar Escola Jesus de Nazaré
(Campinas); Associação Comunitária Flor do México (São Vicente); Fórum
da Cidadania (Santos); Associação Bragantina de Combate ao Câncer (Bragança Paulista); APAE (Franca); Lar São José da Sociedade São Vicente de
Paulo (São João da Boa Vista); Grupo de Assistência à Criança com Câncer
(GAAC - São José dos Campos); Casa de Assis (São José dos Campos); Jesus
Amor, Paz e Caridade (Bauru); e Casinha de Nazaré (Sorocaba).
“A Campanha APESP Solidária surgiu pela necessidade de colaborar com
a população de rua da cidade do São Paulo, que foi fortemente afetada pela
pandemia. Porém, ela foi estendida para todo o Estado, tornando-se permanente”, salienta Marialice Gonçalves, Diretora de Comunicação da APESP.

Webinares Bem-estar APESP
Para se adaptar ao “novo normal”, a APESP promoveu em 2020 uma
série de webinares, reunindo virtualmente seus associados para debater
temas relativos à saúde mental, autoestima, qualidade de vida e equilíbrio emocional. A primeira experiência ocorreu em 30 de junho, com a live
“Pandemia: reflexões sobre os desafios e expectativas desta jornada”, com
a psicóloga Renata Whitaker. Foi um sucesso!
Tamanho êxito motivou a realização do Ciclo Bem-estar APESP, com as
palestras da terapeuta familiar e psicopedagoga, Patricia Costa; da psicóloga
clínica e instrutora de mindfulness, Fabiana Saes; do Procurador do Estado
aposentado, Psicólogo e Psicanalista Otávio D’Elia; da Procuradora do Estado
de São Paulo e especialista em inteligência emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional (SBIE), Marcela Mercante; e da Diretora do
Interior e demais Unidades fora da Capital da APESP, Clara Angelica.
A segunda live da colega Marcela Mercante contou também com a
participação especial da psicóloga clínica e neuropsicóloga, Beatriz Pawel.
Todos os webinares tiveram a apresentação da Diretora Social e Cultural
da Associação, Rosely Sucena Pastore, e foram transmitidos ao vivo pelo
canal YouTube/APESPTV.

Campanha Sinal Vermelho: basta de violência contra as mulheres!
a violência doméstica, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB). A iniciativa não envolveu
apenas a Diretoria da APESP, contando com a ativa participação de associados das Procuradorias Regionais: Cíntia Byczkowski (PR-5), Alessandra Seccacci (PR-5), Fabiana Mulato (PR-6), Carla Pittelli (PR-8) e Paulo Novaes (PR-7).
Destaque-se também a atuação nessa campanha da Vice-presidente da
APESP, Monica Zingaro; da Diretora Financeira, Monica Petri; da Diretora de
Comunicação, Marialice Gonçalves; da Diretora Social e Cultural, Rosely Sucena Pastore; da Diretora de Esportes e Patrimônio, Bruna Alvarez; e da Diretora
do Interior e demais Unidades fora da Capital, Clara Angelica do Carmo Lima.
Card divulgado em 28/12, em conjunto com a nota da Diretoria da
APESP em repúdio ao feminicídio. A arte contou também com a
colaboração do Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni.
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No mês de julho, a APESP aderiu à Campanha "Sinal Vermelho" contra
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Comunicação
Identidade visual
Em 2020, a APESP promoveu uma modernização de sua identidade
visual com o objetivo de se adaptar às novas formas de comunicação
digital – newsletters, redes sociais e aplicativos de mensagens. O logotipo
manteve o seu conceito, porém teve detalhes alterados de forma suave
para dar uma impressão de movimento.
“O símbolo da Apesp sempre foi parcial, pois defende apenas um dos
lados. Porém, ultimamente, a tendência é a do consenso, do acordo. Por
esse motivo, buscamos criar um símbolo que, sem se descurar da marca
original, buscasse o equilíbrio, o diálogo. Além disso, o novo símbolo, colocado sempre à esquerda do nome APESP, trouxe essa harmonia que buscávamos”, avalia Marialice Gonçalves, Diretora de Comunicação da APESP.

#PGEessencial: uma campanha de
valorização da PGE-SP
Para demonstrar a importância da Procuradoria no combate à COVID-19
e a alta produtividade dos Procuradores do Estado mesmo atuando em
home office, a APESP lançou no mês de março a campanha #PGEEssencial.
Os cards, produzidos especialmente para redes sociais e alcançar o
público externo, trouxe as vitórias da PGE-SP nas áreas da saúde, educação, assistência social e transportes que tanto beneficiaram a população
durante a atual crise.
Ademais, expuseram em termos quantitativos a produção dos Procuradores desde a decretação da quarentena no Estado de São Paulo (processos
distribuídos, manifestações, contestações, recursos e contrarrazões).

Notícias diárias - Redes Sociais e Whatsapp
A APESP – em razão do movimento reformista nos legislativos estadual
e federal e da pandemia – teve um incremento na quantidade de notícias
veiculadas para os associados. Para melhor organizar a divulgação e obter
um maior alcance, passamos a inserir em nosso site as notícias na íntegra,
fazendo chamadas especiais e mais curtas para as redes sociais (instagram,
twitter e facebook e whatsapp), direcionando o leitor para um link com o

JORNAL DA APESP | n. 97 | JANEIRO 2021

inteiro teor.
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Newsletter semanal
Considerando que alguns associados podem não ser tão ativos nas
redes sociais, a APESP sentiu a necessidade de continuar enviando as notícias e comunicados por email. Contudo, com o mesmo objetivo de melhor
organizar a divulgação e evitar o bloqueio por mecanismos antispam,
inauguramos em 25 de setembro uma newsletter semanal, com todas as
notícias da semana.

Infojur nº 3.500
Lançado em junho de 2006, o boletim Informativo Jurídico da APESP
completou 3.500 edições em 7 de dezembro. Enviado diariamente aos
associados (exceto sábados, domingos e feriados), o “Infojur” seleciona
nos principais jornais e sites jurídicos e da grande mídia as notícias de
interesse da carreira.

Webinares
Após a pandemia, a comunicação da APESP, adaptando-se à nova
realidade, passou a produzir webinares transmitidos pelo seu canal do
YouTube (APESP TV). No total, foram oito webinares: um avulso e sete pelo
Ciclo Bem-estar APESP. Para o referido ciclo, foi criada identidade visual
para cards e divulgação do material (leia mais detalhes no box “Bem-estar
APESP – Webinares”).

TBT
Em 5 de novembro, a APESP lançou uma nova campanha de posts para
as redes sociais: a #TBTAPESP. A proposta foi de resgatar semanalmente
grandes momentos e fotografias da história da APESP e dos Procuradores
tbt sobre happy hours juninos da apesp

do Estado de São Paulo.

Jornais impressos
Em 2020, o Jornal da APESP teve duas edições com as seguintes reportagens principais: “COVID-19: a PGE-SP e o novo (e abrupto) normal!” (nº
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95) e “Com viés apenas ‘fiscalista’, propostas de reforma administrativa
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95 |
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precarizam o serviço público” (nº 96).

APESP na Mídia
Todas as entrevistas e artigos mencionados abaixo podem ser acessados na íntegra no site www.apesp.org.br
A APESP teve grande inserção na mídia impressa (rádios, jornais e blogs)
para prioritariamente ressaltar a importância da PGE-SP, em especial durante a pandemia da COVID-19.
Folha de S. Paulo: na reportagem “Com quarentena em SP, fun-

COVID-19:
novo (e abr a PGE-SP e o
upto) norm
al!

cionários da gestão Doria recorrem à Justiça para trabalhar de casa”,
publicada pela Folha de S. Paulo em 26 de março, o Presidente Fabrizio
Pieroni defendeu que, em razão da pandemia da COVID-19, o teletraimportância da Procuradoria no combate à pandemia.

Site Migalhas: no Dia Estadual da Advocacia Pública, comemorado

em 14 de abril, o Portal Migalhas publicou o artigo “A Procuradoria
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do Estado e sua importância para superação da crise do covid-19”, de
autoria do Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni.
Rádio Trianon: em 20 de abril, o Presidente da APESP, Fabrizio Pie-

roni, participou, juntamente com Andrea Matarazzo, ex-Secretário de
Cultura e ex-Secretário de Energia do Estado de São Paulo, e o Deputado
Estadual Tenente Nascimento (PSL), do programa “Gente que Fala”,
veiculado pela Rádio Trianon e apresentado pelo jornalista Mauro
Frysman.
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balho na PGE-SP deveria ser o mais amplo possível. Destacou ainda a
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Rádio Bandeirantes: em 30 de agosto, o Presidente da APESP, Fa-

brizio Pieroni, concedeu uma entrevista para o programa Linha Direta
com a Justiça, da Rádio Bandeirantes, apresentado pelo jornalista
Pedro Campos.
Correio Braziliense: em 3 de setembro, o Blog da Denise, do Correio Braziliense, publicou o artigo “O avanço do retrocesso”, de autoria

na mídia

dos Presidentes da APESP, Fabrizio Pieroni, e da FEBRAFITE e AFRESP,
Rodrigo Spada.
Conjur: em 14 de setembro, o Conjur publicou o artigo “A transação

Portal G1 e jornal O Globo: em 15 de maio, em reportagens desses

tributária é uma relação de ‘ganha-ganha'”, de autoria do Presidente

manifestou-se sobre a Medida Provisória nº 966 assinada pelo Presi-

Revista Justiça & Cidadania: na edição nº 241, foi publicado o

dois veículos, o Secretário Geral da APESP, José Luiz Souza de Moraes,
dente Jair Bolsonaro para eximir de responsabilidade agente público

Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni.

demia do novo coronavírus.

Blog do Fausto Macedo: em 25 de outubro, foi publicado o artigo

Macedo (Estado de S. Paulo) publicou o artigo "O federalismo que emerge da pandemia", de autoria do Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni,
e do Secretário Geral, José Luiz Souza de Moraes. No texto, os autores
trataram da necessária discussão sobre o pacto federativo no Brasil
após a crise da COVID-19.

Poder 360: em 27 de maio, o portal publicou o artigo “O gado e os bois de

piranha”, de autoria do Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni, e do Secretário Geral, Jose Luiz Souza Moraes, que abordou a ameaça à biodiversidade
do país e o papel de “boi de piranha” relegado à população brasileira

“O serviço público e a preservação da democracia”, de autoria do Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni.
JOTA: em 12 de novembro, foi publicado o artigo “Retrocesso à vista

no combate à improbidade administrativa”, de autoria do Presidente
da APESP, Fabrizio Pieroni, sobre a proposta em análise na Câmara dos

Deputados que retira do ente público lesado o direito de propor ação
de improbidade.
Revista Toda Teen: em 12 de novembro, na reportagem “Entenda
a importância do SUS e porque devemos defendê-lo”, o Secretário

Geral da APESP, José Luiz Souza de Moraes, explicou que o Sistema é o

Jovem Pan: em 20 de junho, o Secretário Geral da APESP, José Luiz

único acesso da população brasileira a um serviço de saúde universal

Souza de Moraes, foi entrevistado no programa Pan News, da rádio

e gratuito.

Jovem Pan, sobre a COVID-19 e a judicialização da saúde.

Rede ALESP: em 20 de novembro, o Procurador do Estado de São Paulo,

Rede ALESP: em 25 de junho, o Secretário Geral da APESP, José Luiz

Luiz Duarte de Oliveira, foi entrevistado no Jornal da Rede ALESP, sobre

judicialização da saúde em tempos de COVID-19.

COVID-19 e outras doenças contagiosas.

Rede ALESP: em 25 de junho, o Procurador do Estado Chefe da Se-

Rede ALESP: em 25 de novembro, o Secretário Geral da APESP, José Luiz

entrevistado no Jornal da Rede ALESP para tratar do papel da PGE-SP

para tratar da polêmica sobre a possibilidade de o Governo obrigar a

Souza de Moraes, foi entrevistado no jornal da Rede ALESP sobre a

cretaria da Educação do Estado de São Paulo, Marcelo de Aquino, foi

os aspectos jurídicos da obrigatoriedade da vacinação no combate à

Souza de Moraes, foi entrevistado no programa Conexão Legislativa

nas políticas públicas da área educacional durante a pandemia.

população a se vacinar contra a COVID-19.

Rede ALESP: em 2 de julho, o Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni, foi

Jovem Pan: em 28 de dezembro, o Secretário Geral da APESP, José Luiz

do Estado de São Paulo durante a pandemia da COVID-19.

cada no site da rádio Jovem Pan sobre as importantes decisões tomadas

entrevistado no jornal da Rede ALESP sobre a atuação dos Procuradores
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artigo “O Advogado Público na era da consensualidade”, de autoria do

sobre eventuais equívocos ou omissões nas ações de combate à panBlog do Fausto Macedo: em 22 de maio, o Blog do jornalista Fausto

Rádio Trianon: em 3 de julho, o Secretário Geral da APESP, José Luiz

Souza de Moares, foi entrevistado nas rádios Trianon e Justiça para

Souza de Moraes, foi um dos entrevistados em uma reportagem publipelo STF em 2020. Destaque para o papel dos Estados e Municípios no
enfrentamento da pandemia.

tratar da judicialização da saúde durante a pandemia da COVID-19.
Migalhas, Conjur e Blog do Fausto Macedo: a medida liminar

deferida de forma unânime pelo Órgão Especial do TJ-SP em ação ajui-

zada pela APESP e pelas demais entidades que integram o FOCAE-SP
contra tributação maior de aposentados e pensionistas ganhou destaque em vários veículos de imprensa.
Conjur e Migalhas: repercussão da crítica do Presidente da APESP,
Fabrizio Pieroni, sobre a decisão do Presidente do STF, Dias Toffoli, de

suspender a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que vetou o
aumento de tributação de aposentados e pensionistas estaduais. A
ação foi ajuizada pela APESP e demais entidades do FOCAE-SP.
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da APESP, Fabrizio Pieroni.

Boas Festas: um presente
especial aos associados
da Apesp
Para encerrar bem o ano, a APESP presenteou os seus 1576 associados com uma
garrafa do espumante Casa Valduga Blush
Reserva, acompanhada de uma mensagem
do Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni, em
nome de toda a Diretoria da Associação.

