
APESP promoveu encontros  
com candidatos ao Governo de SP para 

ressaltar a importância da PGE   
Eleito, Tarcísio de Freitas ressaltou seu respeito pela Advocacia Pública
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editorial

2022: um ano desafiador,  
mas também de conquistas! 
O decorrer do ano de 2022 foi marcado por inúmeros contratempos vividos pelos co-
legas da PGE-SP. Nesse ano de eleições e polarizações, de incertezas e mudanças, as 
Procuradoras e  Procuradores do Estado mantiveram sua rotina no trabalho árduo, en-
frentaram condições pouco favoráveis, mas no fim conseguiram obter resultados notá-
veis, que tanto contribuíram para o desenvolvimento do Estado.

O cenário não foi diferente para a APESP, exigindo da sua diretoria um trabalho incan-
sável, mas não menos emocionante.

Mas nem tudo é só barreira ou dificuldade. Ao fim de 2022, a APESP conseguiu obter 
diversas vitórias, como as que estão descritas nas páginas 4 e 13 desta edição. Seja do 
ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista de atuação legislativa, finalmente pôs-se 
fim à saga do “teto 100”; ao êxito na manutenção do Plano da Amafresp; na ação que 
previu a possibilidade de manutenção da aposentadoria no nível; no fim do “confisco” 
das aposentadorias e na obtenção do auxílio saúde para os aposentados. Não podemos 
esquecer da nomeação de todos os remanescentes do último concurso. Vitórias de uma 
construção coletiva e que demonstraram para todos a importância da nossa Associação.

Para os Procuradoras da ativa, foi acolhido pleito da APESP para a possibilidade de 
fixar residência em municípios que sejam sedes de Seccionais e Subprocuradorias, atra-
vés da publicação da Resolução Conjunta PGE-COR n. 5/2022. Foi também possível via-
bilizar a discussão aberta, em sessão temática do Conselho, sobre a “advocacia plena”, 
assunto-tabu que veio à tona e que promete vários desdobramentos. Continua a luta, 
também, para a aprovação do PLC 31/2017, nos termos da emenda aglutinativa, que 
afasta a previsão deletéria de mudança da composição do Conselho prevista na proposta 
original, além de incluir a necessária licença compensatória para serviços extraordinários 
realizados pelos colegas.

No âmbito das celebrações da APESP, foram finalmente retomadas as festas, como a 
da posse da Diretoria, de recepção dos colegas nomeados, a do lançamento de livros e 
obras culturais, assim como a inesquecível festa de encerramento, que reuniu mais de 
seiscentos convidados, com a presença da banda icônica Paralamas do Sucesso.   Tam-
bém, depois de três anos, foi promovido o 28° Encontro da APESP, no Hotel Almenat 
Embu das Artes (By Hilton), onde os colegas puderam confraternizar em meio a um 
ambiente de descontração. 

Visitas culturais, como a do Museu Judaico, a do Cemitério da Consolação e a do Fa-
rol Santander foram um sucesso. Os cursos de línguas continuaram a pleno vapor, assim 
como a promoção de atividades esportivas, como as corridas e a prática de Beach Tennis. 
O Plano de Saúde da APÈSP tem sido gerido com responsabilidade, e vem atendendo a 
contento os associados.

Em outra frente, a Campanha Apesp Solidária também continua atuante, e nas pá-
ginas 10 e 11 pode-se conferir a alegria proporcionada pelas doações de brinquedos da 
Apesp a quase 500 crianças de duas entidades carentes sérias dirigidas pelos colegas 
Marcelo de Aquino e Tânia Lotto, ambas localizadas na Grande São Paulo.  No meio do 
ano, foram doados cobertores a moradores de rua que dormem em abrigos em São 
Carlos, Bauru e Araraquara, assim como a entidade diuturnamente, graças à doação dos 
colegas, participa campanha contra a fome realizada pelo Sefras. 

Também foram retomadas visitas às Regionais do Interior, como Bauru, Marília e São 
Carlos. No âmbito nacional, foram estreitadas as relações com a ANAPE, como se pode 
conferir do evento organizado pela APESP e pela entidade nacional, que deu ensejo ao 
1° Encontro Nacional dos Procuradores Trabalhistas, assim como com a OAB, em que 
tive a honra de passar a figurar como Coordenador Adjunto da Coordenação Nacional da 
Advocacia Pública Estadual (confira matérias nas páginas 8 e 12). 

Em sua atuação política, a APESP recebeu em sua sede a visita dos então candidatos ao 
Governo do Estado de São Paulo, Márcio França (que depois desistiria do pleito) e Fernan-
do Haddad, assim como o futuro Governador, Tarcísio de Freitas, recebeu-me na sede do 
partido (PSD). Os dois primeiros, derrotados nas eleições, ocuparão cargos de destaque 
no governo federal, o que demonstra o acerto dessa aproximação com a associação. Todos 
os políticos foram uníssonos em ressaltar a importância da Procuradoria Geral do Estado 
de São Paulo, assim como da Advocacia Pública, para o engrandecimento do Estado. 

Registro nossos agradecimentos especiais à Procuradora Geral, Inês Coimbra, que 
nos tem auxiliado, com coragem, a alcançar resultados profícuos, e saudamos sua per-
manência no cargo, por decisão do novo Governador.  

Nós da APESP aguardamos que a PGE/SP alcance novos patamares e desejamos a 
todos, Procuradoras e Procuradores, um excelente final de ano, com as esperanças re-
novadas em um futuro promissor para nossa carreira.    

Fabrizio de Lima Pieroni 
presidente da apesp
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regulamento

Diretoria da APESP recebe colegas aposentados na sede administrativa

Decorridos oito anos da última alteração do Estatuto da APESP 
(em 8/11/2014) e diante de diversos pedidos de novas ade-
quações, a entidade abriu um prazo de dois meses (entre 6 de 
setembro e 24 de outubro) para que os associados enviassem 
suas propostas. 

Para tal finalidade, foi formada uma comissão composta pe-
los Procuradores Eduardo Bordini Novato, José Luiz Souza de 
Moraes, Mara Faiwichow, Marialice Dias Gonçalves (coordena-
dora), Patrícia Ulson Pizarro Werner, Pedro Henrique Lacerda 
Barbosa Ladeia e Rosely Sucena Pastore.

Enviaram sugestões os associados José Damião de Lima Trin-
dade, Leda Zacarias Afonso, Maria Rita de Carvalho Melo e Ta-
lita Leixas Rangel. As alterações suscitadas precisarão ser ob-
jeto de uma deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, 
com data ainda a ser definida.  

Segundo a Diretora de Comunicação da APESP e coordenadora 
da Comissão, Marialice Gonçalves, “a participação dos colegas 
foi muito importante. Agora, com uma anuência da Assem-
bleia, será possível criar mais uma instância para trabalhar pe-
los aposentados e também adaptar a Associação à nova reali-
dade da tecnologia”.

aPeSP recebe associados aposentados para 
colher pleitos e expor a atuação em prol da 
garantia de seus direitos 
A ideia de abrir um prazo para o envio de sugestões de altera-
ção do Estatuto da APESP surgiu na reunião mantida em 22 de 
agosto com representantes dos associados aposentados, que 
entregaram um abaixo-assinado, com 255 assinaturas, pleite-
ando a criação de uma “Diretoria de Aposentados”.

A reunião foi também uma ótima oportunidade para expor me-
didas que a APESP tem tomado com o propósito de garantir os 
direitos dos aposentados, tais como: 

• O ajuizamento de ADI contra a contribuição previdenciária 
extraordinária dos servidores inativos, que foi estabelecida 
pelo Decreto 65.021/2020. A APESP obteve liminar por 25×0 
no Órgão Especial do TJ-SP, que infelizmente foi suspensa 
pelo então presidente do STF, Dias Toffoli. Todavia, com a 
sanção da Lei Complementar Nº 1.380, que coloca fim à con-
tribuição previdenciária extra dos aposentados no Estado de 
São Paulo, a ação ficou superada (leia mais na página 4). 

• A par disso, a APESP acompanhou na ALESP a tramitação 
do PDL 22/2020 desde a sua apresentação em junho de 
2020, com tratativas junto aos parlamentares, com as li-
deranças partidárias e com o próprio Presidente da Casa, 
Carlão Pignatari.  

• A atuação junto à SPPREV para corrigir equívocos na folha 
do pagamento;  

• O trabalho da APESP pela extensão do auxílio-saúde aos 
aposentados; 

• A negociação com o GPGE envolvendo a adoção do “teto 100”.

“É sempre muito salutar tratar de temas de interes-
se da carreira com os colegas aposentados, levando 
em consideração a experiência profissional de todos 
na PGE-SP”, disse na ocasião o Presidente da APESP, 
Fabrizio Pieroni.

APESP colheu propostas  
para alterar Estatuto Social 

Participantes

Estiveram presentes os associados Celia Walvis, Gisela 
Zilsch, Sandra Artioli e Carlos Jacinto Peregrino.

Além de Pieroni, representaram a APESP a Vice-Pre-
sidente, Mara Christina Faiwichow Estefam, a Direto-
ra Financeira, Monica Petri Farsky, o Secretário Geral, 
José Luiz Souza de Moraes, a Diretora Social e Cul-
tural, Rosely Pastore, e os Conselheiros Assessores, 
Amilcar Navarro e Mirna Cianci. 
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Judiciário

Decisão sobre o limite remuneratório  
foi uma VITÓRIA DA CARREIRA!

Ministro André Mendonça: 
não há razão para fixar o teto 
remuneratório aos Procuradores do 
Estado de São Paulo senão aquele 
máximo do Poder Judiciário.

Em decisão publicada em 27 de outubro e transitada em 
julgado em 2 de dezembro, o Ministro André Mendonça, 
do Supremo Tribunal Federal, deu provimento ao recurso 
extraordinário nos autos da ARE n° 1.144.442/SP e, as-
sim, julgou procedente o pedido formulado pela APESP 
em ação ajuizada em 2015 que buscava a alteração do 
teto remuneratório aplicado aos Procuradores do Estado, 
de 90,25%, do valor do subsídio dos Ministros do STF, 
para 100% desse mesmo paradigma.

Segundo o Ministro, não é possível estabelecer qualquer 
distinção entre as remunerações dos Procuradores públicos 
federais e estaduais diante da ausência de distinção nas 
atribuições, deveres e responsabilidades. Lembrou tam-
bém que o subteto dos Desembargadores (90,25%) foi su-
perado (ADI 3854) e, “em simples silogismo”, não há razão 
para fixar o teto remuneratório aos Procuradores do Estado 
de São Paulo senão aquele máximo do Poder Judiciário.

A decisão do Ministro André Mendonça coloca fim a uma 
situação que gerou enorme desgaste e injustiça, indo ao 
encontro do entendimento administrativo firmado pela 
Procuradora Geral do Estado quando da aprovação do 

Parecer PA n° 33/2022. 

Segundo o presidente da 
APESP, Fabrizio Pieroni, 
“trata-se de uma vitó-
ria maiúscula da nossa 
carreira e demonstra a 
importância de nunca 
desistir. Uma conquista que envolveu muitos colegas e 
gestões da APESP ao longo dos últimos 7 anos, em um 
processo com muitos desafios. Chegamos a reverter uma 
sentença que extinguiu nossa ação, tida por litispendente 
à ação proposta por outra entidade de classe que já tinha sido 
julgada improcedente, com trânsito em julgado. No STF, a vitória 
veio em sede de pedido de reconsideração em agravo in-
terno. Uma verdadeira construção coletiva”. 

“É preciso também ressaltar o papel do Gabinete, re-
presentado pela Dra. Inês Coimbra, que aprovou pare-
cer que reconheceu a jurisprudência atual sobre o tema, 
com a competência conhecida e coragem de enfrentar 
críticas externas. A vitória no STF devolve a autoestima 
e dignidade à carreira”, completa Pieroni.

Plenário da Assembleia Legislativa de SP

legiSlativo

Governador sanciona lei que acaba com o confisco 
dos servidores aposentados
O Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, 
sancionou no último dia 4 de novembro o PLC 43/22 (con-
vertido na Lei Complementar Nº 1.380), que coloca fim 
à contribuição previdenciária extra dos aposentados no 
Estado de São Paulo. O projeto havia sido aprovado por 
unanimidade na ALESP no dia 25 de outubro. Na oportuni-
dade, o Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni, comemorou: 
“foi uma grande vitória para nossos colegas aposentados.  
A APESP atuou desde o início, quando foi aprovado esse 
confisco. Ingressamos com ADI, conseguimos liminar por 
unanimidade no TJ-SP e apoiamos todas as iniciativas para 
reverter essa legislação”. Com a sanção, a lei passará a 
vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. “Enfim, coloca-
remos um ponto final a esse absurdo”, completa Pieroni.

Fo
to

 C
a

r
lo

s
 M

o
u

r
a
/s

tF

jo
rn

A
l 

d
A

 A
pe

sp
 |

 n
. 

10
4 

| 
d

ez
em

br
o

 2
02

2

4



atuação

APESP participa da audiência pública sobre a 
advocacia plena promovida pelo Conselho

Sessão do Conselho destinada à discussão da advocacia plena

Em 27 de setembro, o Conselho da PGE-SP, presidido pela 
Procuradora Geral do Estado, Inês Coimbra, realizou uma 
audiência pública sobre a adoção da advocacia plena, com 
a participação de mais de 70 colegas. A sessão temática 
foi proposta pelos Conselheiros eleitos. 

A APESP foi representada pelo Presidente Fabrizio Pieroni, 
pela Diretora de Assuntos Legislativos e Institucionais da 
APESP, Ana Clara Quintas David, e pelo Conselheiro Fiscal 
da APESP, Pedro Henrique Ladeia. 

Pieroni afirmou que a advocacia plena não resolverá to-
dos os problemas, nem mesmo os financeiros, pois serão 
poucos os que, de fato, irão advogar profissionalmente e 
menos ainda aqueles que enriquecerão com a atividade. 

O Presidente da APESP disse ainda que nas PGEs que per-
mitem tal prerrogativa há um proficiente relacionamento 
perante outros órgãos, com ocupação de espaços institu-
cionais e muito engajamento. 

“Vejo uma participação cada vez maior desses colegas em 
grupos de poder, em diversas instituições, como a OAB, 
em tribunais eleitorais, no CNJ. E essa participação decor-
re umbilicalmente da plenitude da advocacia, hoje muito 
mais voltada para a construção de teias de relacionamen-
to entre os profissionais”, destacou. 

A Procuradora Geral, Inês Coimbra, destacou que a audiên-
cia pública foi apenas o início da discussão, frisando que a 
questão gira em torno de uma alteração da forma de atuar 
da Advocacia Pública paulista e isso gerará resistências ex-
ternas. Em razão disso, será necessário um grande esforço 
argumentativo junto ao Estado de SP, Poder Legislativo, 
OAB, MP-SP, Magistratura e sociedade em geral. 

Ademais, na avaliação de Coimbra, até o momento, a 
PGE-SP fez pleitos de novos concursos a partir da justi-
ficativa do excesso de trabalho dos Procuradores. Nesse 
caso, haverá perguntas incômodas que precisarão ser 
respondidas. A Procuradora Geral concordou com a afir-
mação de que a advocacia plena não será uma panaceia 
e que outros pleitos muito importantes seguem na mesa 
exigindo esforço político da gestão, tais como a criação da 
carreira de apoio e a gratificação por acúmulo de serviço.

Além disso, a despeito dos ganhos indiretos, na prática a 
prerrogativa acabará alcançando uma minoria de Procura-
dores, sendo preciso levar em consideração as opiniões dos 
colegas mais reticentes, criando outros espaços de escuta. 

✅  Saiba mais: acesse a íntegra do boletim “Notícias  
do Conselho”, com a participação dos Conselheiros  
e dos colegas no Momento do Procurador, na área  
do associado do site www.apesp.org.br.  
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governo do eStado de SP

Tarcísio de Freitas:  
“sempre respeitei a Advocacia Pública e a AGU  
foi essencial ao meu trabalho como Ministro”

O Governador eleito do Esta-
do de São Paulo, Tarcísio Go-
mes de Freitas, recebeu em 
15 de setembro, na sede do 
partido PSD, o Presidente da 
APESP, Fabrizio Pieroni, para 
tratar das questões referen-
tes à PGE-SP. 

Freitas mencionou a sua ex-
periência com o trabalho da 
Advocacia Geral da União, 
quando exerceu o cargo de 
Ministro da Infraestrutura do 
Governo Jair Bolsonaro, en-
tre 2019 e 2022. Disse ainda 
que sempre respeitou a Ad-
vocacia Pública e que a AGU 
foi essencial para seu traba-
lho à frente do Ministério

Fernando Haddad: 
“tenham a certeza de que a PGE-SP será uma 

carreira de Estado muito valorizada”
O então candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fer-
nando Haddad, foi recebido em 29 de julho pela Diretoria da 
APESP para um almoço na sede administrativa da Associação. 
O encontro foi acompanhado pelo Deputado estadual reeleito, 
Emídio de Souza.

Na oportunidade, o Presidente Fabrizio Pieroni deu as boas-vin-
das ao ex-Prefeito da cidade de São Paulo, destacando a im-
portância da atuação da PGE-SP – a maior instituição de Advo-
cacia Pública do país, que completou 75 anos em 27 de junho.

Pieroni disse que a expectativa da carreira com o futuro Gover-
nador era de sensibilidade com o serviço público: “nos últimos 
anos, ocorreram reformas previdenciárias e administrativas e 
nunca fomos ouvidos pelo Governo”. Pieroni abordou também 
a situação dos colegas aposentados que tiveram, repentina-
mente, a alíquota de contribuição previdenciária majorada por 
meio de um decreto.

O dirigente da Associação pôde apresentar materiais que deta-
lham a atuação, vitórias e resultados da Procuradoria paulista 
e apresentam o trabalho desenvolvido pela APESP – principal 
entidade representativa dos Procuradores de São Paulo.    

trajetória Política
• Formado em engenharia civil pelo Instituto Militar de 

Engenharia e também pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (Aman);  

• Foi Ministro da Infraestrutura do Governo de Jair 
Bolsonaro;  

• Foi chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia 
do Brasil durante a Missão das Nações Unidas para a 
estabilização no Haiti (MINUSTAH). 

• Em 2015, foi secretário da Coordenação de Projetos 
da Secretaria Especial do Programa de Parceria de 
Investimentos (PPI).
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Haddad agradeceu o convite da Associação, salientando a im-
portância dos Procuradores para estruturar as políticas públicas. 
“Nos cargos que exerci, a Advocacia Pública me auxiliou muito na 
viabilização de programas em benefício da população e também 
para sustentá-los perante o Judiciário. Caso eu venha a ser eleito, 
tenham a certeza de que a PGE-SP será uma carreira de Estado 
muito valorizada”, frisou.Sobre as propostas legislativas relativas 
ao servidores, Haddad comprometeu-se com o diálogo. “Durante 
o meu mandato na Prefeitura, todas as carreiras foram reestru-
turadas, mas nenhum projeto de lei seguiu para a Câmara Muni-
cipal sem passar antes por uma mesa de negociação”, garantiu.

trajetória política
• Filiou-se ao PT em 1983;
• Entre 2001 e 2003, na gestão Marta Suplicy, foi 

subsecretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico 
da Prefeitura de São Paulo;

• Em 2003, integrou a equipe do Ministério do Planejamento 
na função de assessor especial;

• Foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, nos governos 
dos Presidentes Lula e Dilma Rousseff;

• Foi Prefeito da cidade de São Paulo entre 2013 e 2016.

Márcio França: 
“é preciso restabelecer um pacto com o serviço público”
O pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Márcio Fran-
ça, foi recebido na APESP em 13 de junho para um café da manhã 
na sede administrativa da Associação, semanas antes de desistir 
da candidatura para concorrer ao Senado pelo Estado de SP.

O Presidente da APESP, Fabrizio Pieroni, deu as boas-vindas aos 
ex-Governador e relatou a situação da PGE-SP, que vivencia um 
dos piores momentos de escassez em seus quadros e falta de 
estrutura. França registrou a importância da PGE-SP e da neces-
sidade de uma estreita parceria com o Governo. “Precisamos ter 
um Estado funcionando redondo. Dessa forma, a parceria entre 
a Procuradoria e o gestor é muito relevante. Quando você tem 
um Governador que atua na advocacia, como é o meu caso, é 
possível dialogar e obter um convencimento mútuo”.

Pieroni registrou ainda importância que a PGE-SP teve durante a 
pandemia ao garantir recursos para o combate da doença, imple-
mentação de políticas públicas (na saúde, segurança e educação) 
e início da vacinação. “Infelizmente, não tivemos esse reconheci-
mento e ficamos machucados em nossa autoestima. Fomos ain-
da penalizados com uma reforma da previdência estadual, que 
aumentou as alíquotas contributivas e alterou a base de cálculo, 
prejudicando todos os servidores, em especial os colegas apo-
sentados”, salientou.

França destacou a atuação da Procuradoria e disse ser preciso 
restabelecer um pacto com o serviço público. “Quem defende 
o serviço público perdeu o debate para a sociedade. Como se 
fôssemos os defensores de mordomias; o outro lado tem uma 
lógica perversa de que o Estado deve ser o menor para que a 
sociedade se ajuste”. No entanto, o pré-candidato ponderou 
que governar é fazer escolhas. “A primeira coisa é você voltar 
a ter um serviço público estruturado. Antigamente, falava-se 
com orgulho que era servidor público. Hoje, se te perguntam, 
você responde até em voz baixa. Criou-se um estigma de que 

o trabalho é malfeito e que o sujeito está ali encostado. Temos 
que mostrar que é justamente ao contrário”.

trajetória política
• Filiou-se ao PSB em 1988 – sua única legenda desde então;
• Em 1989, foi eleito Vereador da Câmara de São Vicente, 

onde permaneceu por dois mandatos;
• Em 1997, tornou-se Prefeito de São Vicente, tendo sido 

reeleito em 2000;
• Em 2007, aos 43 anos, foi eleito Deputado Federal, 

assumindo liderança do PSB na Câmara dos Deputados;
• No final de 2010, assumiu a Secretaria de Turismo do 

Estado de São Paulo;
• Em janeiro de 2015, assumiu o cargo de Vice-Governador 

e Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo;

• Foi Governador do Estado de São Paulo entre abril e 
dezembro de 2018.

reuniões na sede administrativa
Nas reuniões com os candidatos na sede da APESP, além de Pieroni, estiveram presentes: a Vice-Presidente Mara Christina Faiwichow Estefam; o 
Secretário-Geral José Luiz Souza de Moraes; a Diretora Financeira Monica Maria Petri Farsky; a Diretora de Comunicação Marialice Dias Gonçalves; 
a Diretora Social e Cultural Rosely Sucena Pastore; a Diretora de Esportes e Patrimônio Bruna Helena Alvarez F. Oliveira; a Diretora de Prerrogativas 
Roberta Callijão Boareto; a Diretora de Assuntos Legislativos e Institucionais Ana Clara Quintas David; a Diretora do Interior e demais Unidades fora 
da Capital, Maria Cecília Claro Silva; os Conselheiros Assessores, Amilcar Aquino Navarro, Yara de Campos Escudero Paiva, Carlos Toledo e Cintia 
Oréfice e os Conselheiros Fiscais Vanderlei Ferreira de Lima e Pedro Henrique Lacerda Barbosa Ladeia.

Nota: O Governador Rodrigo Garcia também foi convidado para reunir-se com dirigentes da APESP, mas em razão da agenda de 
campanha não pôde aceitar o convite feito pela Associação. 
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evento

Abertura do1º ENPT 
contou com a palestra  
do Ministro do TST,  
Mello Filho
Ocorreu em 24 de outubro, no Espaço APESP, a cerimô-
nia de abertura do 1º Encontro Nacional de Procurado-
rias Trabalhistas, com a palestra do Ministro do TST, Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho. A mesa solene do evento, 
organizado pela ANAPE e APESP, foi composta pela Pro-
curadora Geral de SP, Inês Coimbra, pela Secretária Mu-
nicipal de Justiça de SP, Eunice Prudente (representando 
o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes), pelo Presidente 
da ANAPE, Vicente Braga, e pela Procuradora do Estado 
do Amazonas, Salvia Haddad.

Palestras diversificadas enriqueceram o enPt
Os painéis do evento abordaram a informatização dos pro-
cessos, a perspectiva de gênero na Advocacia Pública, a re-
dução da litigiosidade, terceirização e execução trabalhista

Da esq. para a dir.: Pieroni, Coimbra, Mello Filho,  
Salvia Haddad, Vicente Braga, Eunice Prudente e  
José Luiz Souza de Moares 

Palestra “Processo Digital – Integração de Sistemas 
e PJe – Informatização dos Processos” proferida 
pelos Procuradores do Estado de São Paulo Cláudio 
Henrique Ribeiro Dias e Lucas Pessoa Moreira.

Palestra “Advocacia Pública com a perspectiva de 
gênero”, com a Procuradora Geral do Estado do 
Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia, e a 
Subprocuradora do Contencioso Geral da PGE-SP, 
Juliana Campolina Rebelo Horta.

Palestras “Métodos de redução da litigiosidade”, 
com o Procurador do Estado de São Paulo, Felipe 
Fernandes e “Terceirização: responsabilidade 
subsidiária (ônus da prova e Tribunais Superiores)”, 
com o Procurador do Estado do Maranhão, Eduardo 
Magalhães. O Procurador do Estado de São Paulo, 
Alexander Pereira, trouxe a experiência do Núcleo 
de Responsabilidade Subsidiária da Procuradoria 
Judicial da PGE-SP.  

Palestra “Correção monetária e execução trabalhista”, 
com os Procuradores do Estado de São Paulo Luís 
Augusto de Deus e Fernando Henrique Médici.
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coordenação e comitê científico do 1º enPt

Social

APESP promoveu 
coquetel para lançamento 
de livros e cds de 
associados
Na noite de 24 de outubro, no Espaço APESP, aconteceu um co-
quetel para lançamento de livros e cds de associados da APESP. 
Os autores da noite foram os colegas Carlos José Teixeira de To-
ledo, Júlia Maria Plenamente Silva, Luiz Francisco Torquato Avo-
lio, Mirna Cianci, Paulo Von Bruck Lacerda, Roberto Salles Ca-
bianca e Valter Farid Antônio Júnior. Conheça a lista das obras: 

• livro: O Princípio Jurídico da Coesão Dinâmica no Direito 
Urbanístico Brasileiro. Autora: Júlia Maria Plenamente Silva 
(Editora Dialética);

• livro: Curso de Direito Processual Civil Aplicado. Autores: 
Mirna Cianci, Antonio Carlos Marcato e Nelton Agnaldo Mo-
ares dos Santos (Editora GEN – 2022);

• livro: CPC Interpretado. Coordenador: Antonio Carlos 
Marcato. Coautora: Mirna Cianci (Editora GEN – 2022);

• livro: O Valor da Reparação Moral. Autora: Mirna Cianci 
(Editora Plácido – 5ª edição/2021);

• livro: Prescrição no Código Civil. Coordenação: Mirna 
Cianci, tendo entre os autores os Procuradores do Estado 
de SP: Amilcar Aquino Navarro, Heloise Wittmann, Liliane 
Kiomi Ito Ishikawa, Maria Clara Osuna Diaz Falavigna, Maria 
Helena Marques Braceiro Daneluzzi, Maria Luciana de Oli-
veira Facchina Podval, Rita Quartieri, Suzana Maria Pimenta 
Catta Preta Federighi e Carlos Jose Teixeira de Toledo.

• livro: Políticas Públicas e Valorização do Professor da Edu-
cação Básica. Autor: Carlos José Teixeira de Toledo (Editora: 
Fórum);

• livro: Meus Encontros com os Bichos. Autor: Roberto Sal-
les Cabianca;

• livro: Marcas da Administração Pública. Autor: Valter Farid 
Antônio Júnior (Editora: Thoth);

O evento teve a coordenação geral dos Presidentes da ANAPE, Vicente Braga, e da APESP, 
Fabrizio Pieroni, que também é Diretor de Assuntos Legislativos da entidade nacional. A comis-
são científica contou com o Secretário Geral da APESP, José Luiz Souza de Moraes; a Diretora 
Financeira da APESP, Monica Petri Farsky; a Diretora de Previdência e Convênios da APESP e 
da ESNAP, Patricia Ulson Pizarro Werner; além dos Procuradores do Estado Felipe Gonçalves 
Fernandes (PGE-SP), Lucas Pessoa Moreira (PGE-SP), Eduardo Magalhães (PGE-MA), Hugo 
Fidelis (PG-DF) e Salvia Haddad (PGE-MA).

Serviço 

• livro: Provas Ilícitas e Arbitragem. Autor: Luiz Francisco 
Torquato Avolio (Editora: Marcial Pons);

• livro: Momentos Paulistanos (poesia – 2014), Em busca da 
maioridade do homem – Sonêthos e Sonéthos (2019), Re-
flexões sobre Nós– Sonêthos e Sonéthos (2020), O Ser e o 
Meio (poesia – 2021) e Greg e Boca pelas ruas – Cronicontos 
(2022, em parceria com Zeca Sampaio). Autor: Paulo Von 
Bruck Lacerda;

• cds: Camerata Violinística (Edição histórica – 1988), Ca-
merata Violinística Camerata Violinística (Dimensões Infi-
nitas do Violão – 1998), Camerata Violinística (Do Barroco 
ao Clássico – 2017), Sou da Madrugada – Sambas autorais 
–2017). Autor: Paulo Von Bruck Lacerda.

os álbuns completos do 1º eNPT podem ser acessados no link https://bit.ly/FlickrAPeSP ou pelo QR Code acima. 

Serviço 
os álbuns completos do evento podem ser acessados  
em https://bit.ly/FlickrAPeSP ou pelo QR Code acima. 
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camPanha aPeSP Solidária

Brincar é sonhar: dia de festa com a entrega  
de brinquedos para a criançada
Quarta-feira, 9 de novembro de 2022: nesse dia inesquecível, a campanha aPeSP Solidária 
proporcionou − e também vivenciou − momentos de alegria, acolhimento e sonho, com a 
entrega de 493 brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas 
pelas creches comendador Piero Pollone (Santo andré) e cei tiãozinho (São Paulo).

A Diretora de Comunicação da APESP, Marialice Gonçalves, 
aponta a qualidade do atendimento das crianças nas duas cre-
ches. “Podemos destacar o empenho e o carinho dos funcioná-
rios, a qualidade das refeições e a diversidade das atividades 
lúdicas e pedagógicas. É um acolhimento amoroso e maternal. 
Parabéns aos colegas Marcelo e Tânia por se dedicarem tanto 
a essa causa nobre”, conclui Gonçalves. 

O Secretário Geral da APESP, José Luiz Souza de Moraes, refor-
ça os cumprimentos aos associados Marcelo de Aquino e Tânia 
Lotto. “É tudo tão bem cuidado e organizado, que dá vontade 
de passar o dia nessas creches. Foi uma experiência maravi-
lhosa, que me deixou mais leve e feliz”.

Moraes faz ainda uma referência especial ao trabalho da Dire-
tora Marialice Gonçalves para viabilizar essa ação. “Ela conse-
guiu, em um prazo exíguo e com recursos limitados, comprar 
brinquedos para todas as crianças das duas instituições. Lite-
ralmente, tirou ‘leite de pedra’”, parabeniza o Secretário Geral. 

A Diretora Financeira da APESP, Monica Petri Farsky, que tem 
feito uma gestão muito apurada dos recursos arrecadados, 
também teve uma atuação essencial para o êxito da emprei-
tada. “Desde o início, temos recebido um apoio muito grande 
dos nossos associados em todas as etapas da campanha. Não 
poderia ter sido diferente em uma fase tão bonita, que propôs 
levar alegria a quase 500 crianças”, frisa Farsky. 

Também participaram das “festas” nas creches a Vice-Presi-
dente Mara Faiwichow, a ex-Vice-presidente Mônica Zingaro e 
Isabella Pieroni, filha do Presidente da Associação. 

“O lançamento dessa campanha, em abril de 2020, foi motivado 
para enfrentar os efeitos do isolamento social em razão da pan-
demia. A primeira parceria foi com o SEFRAS, que distribui mar-
mitas e cestas básicas para pessoas em situação de rua e famí-
lias carentes. Depois, tivemos etapas específicas para combater 
a fome e o frio”, explica Fabrizio Pieroni, Presidente da APESP. 

No entanto, Pieroni afirma que a ação envolvendo o Mês das 
Crianças trouxe uma sensação muito especial. “Logo ao chegar 
nas creches, nos deparamos com um ambiente de pura alegria 
e sentimos a energia criada pela expectativa das crianças em 
receber os presentes. Foi muito emocionante ver a felicidade 
em seus rostinhos”, completa o Presidente. 

Na creche Comendador Piero Pollone, cuja mantenedora é presi-
dida pelo colega Marcelo de Aquino, foram distribuídos 219 pre-
sentes. “A Campanha APESP Solidária tem sido muito importante 
em suas várias frentes de atuação. Nessa etapa, ao doar brin-
quedos, o projeto incentivou o lúdico e o sonhar, que são tão 
essenciais para a formação das nossas crianças”, registra Aquino. 

Na CEI Tiãozinho – Sociedade de Amparo Fraterno Casa do 
Caminho, que tem como voluntária na contação de histórias 
a “Tia Tânia” – a nossa colega Tânia Lotto, foram entregues 
274 brinquedos. 

“O carinho que damos a essas crianças nos é devolvido na 
mesma medida. É uma interação que só faz bem aos nossos 
corações. Tenho certeza de que os Diretores da APESP que aqui 
estiveram, e também todos aqueles que fizeram as suas doa-
ções, cresceram um pouco mais como pessoas”, salienta Lotto.    

Entrega dos presentes na Creche Comendador Piero Pollone Entrega dos presentes na CEI Tiãozinho

10



Galeria do making off
O antes e o depois da entrega dos 
brinquedos às crianças das creches 
também proporcionou muito aprendizado 
e confraternização.

“Ansiedade” também na Creche Comendador Piero Pollone Crianças da CEI Tiãozinho na expectativa dos presentinhos

trabalho das entidades

Creche Comendador Piero Pollone Cei Tiãozinho

Métodos: a aprendizagem ocorre de 
forma lúdica, com oportunidades de 
experiências sociais, representação de 
papéis e vivências afetivo-emocionais, 
propiciando a autonomia, o prazer de 
aprender e de conviver, que colaborem 
para um desenvolvimento integral. 

Métodos: atividades pedagógicas e uma 
rotina com cantinho do acolhimento, 
brincar heurístico, musicalização, 
contação de história, brincadeiras no 
parque sonoro, no solário e na quadra. 

Atendimento: período integral, com 
oferecimento de café da manhã, almoço e 
lanche da tarde.

Atendimento: período integral, com café 
da manhã, colação (hora da frutinha), 
almoço, lanche da tarde e jantar. 

Como ajudar? Basta acessar a página 
https://ialp.org.br/doacoes 

Como ajudar? Entre em contato pelo 
e-mail caprecursos@safrater.org.br 

campanha  
aPeSP Solidária:  
faça uma doação  
agora mesmo!
Lançada em abril de 
2020, a campanha APeSP 
Solidária foi abraçada por 
todos os associados e já 
distribuiu quase r$ 340 mil 
para entidades da capital, 
interior e litoral.

• PIX: apesp@apesp.org.br

As contas bancárias para as 
transferências são:

• Banco do Brasil:  
agência 4305-2 / conta 
corrente 399-9.

• Banco Santander: 
agência 0001 / conta 
corrente 13-030648-4.
CNPJ: 62.654.124/0001-48

À direita, na Creche Comendador Piero Pollone:  
com o colega Marcelo de Aquino, provando a excelente 

comida oferecida às crianças e aos funcionários

Acima, na CEI Tiãozinho, os dirigentes 
da APESP em reunião com a Diretora 
Elaine Brandão Couto, a Coordenadora 
Carla Reis de Castro e a voluntária Tânia 
Lotto: escutar e aprender com o trabalho 
desenvolvido na entidade

À esquerda, CEI Tiãozinho: missão 
cumprida com a entrega dos brinquedos
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aPeSP na eStrada

Diretoria visitou 
Regionais de Bauru, 
Marília e Campinas
Entre os dias 23 e 24 de agosto, a Diretoria da APESP 
– cumprindo um compromisso de campanha –retomou 
as visitas às Procuradorias Regionais para conhecer a 
estrutura e as demandas de cada Unidade, além de dis-
cutir os principais temas de interesse e propostas para a 
valorização da carreira.

Foram centenas de quilômetros percorridos para estar 
com os colegas das sedes de Bauru (dia 23) e Marília e 
da Seccional de Ourinhos (dia 24).  

“Esse contato é muito importante para conhecermos a 
realidade dos Procuradores do interior e compreender 
as suas necessidades. Além disso, a confraternização e 
a receptividade sempre são especiais”, destaca Fabrizio 
Pieroni, Presidente da APESP.

Para Maria Cecília Claro Silva, Diretora do Interior e de-
mais Unidades fora da Capital, as Procuradorias Regio-
nais têm uma grande relevância estratégica e política. “A 
manutenção dessas Unidades, com uma estrutura físi-
ca e com um quadro de pessoal adequados, é essencial 
para a atuação da PGE-SP”, ressalta. 

Além de Pieroni e Claro Silva, também participaram da 
iniciativa a Diretora Financeira, Monica Petri Farsky, e o 
Secretário Geral, José Luiz Souza de Moraes.  

Sessão itinerante do conselho 

Na semana anterior (dia 16), Moraes participou da ses-
são do Conselho realizada na PR de Campinas. Além de 
se manifestar no Momento do Procurador, o dirigente 
pôde se confraternizar com os colegas da Unidade.  

Pieroni recebe, em nome dos dirigentes da Associação, 
homenagem dos Colegas de Bauru

APESP com os colegas da PR de Bauru

APESP com os colegas da PR de Marília

Diretores da APESP na Seccional de Ourinhos (PR de Marília)Moraes na sessão do Conselho em Campinas
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rePreSentação

Presidente da APESP 
toma posse na Comissão 
Nacional de Advocacia 
Pública do CFOAB

A OAB Nacional realizou em 18 de outubro, na sua sede 
em Brasília, a solenidade de posse da Comissão Nacio-
nal de Advocacia Pública, que tem como Coordenador 
Adjunto da Coordenação Nacional da Advocacia Pública 
Estadual o Presidente da APESP e Diretor de Assuntos 
Legislativos da ANAPE, Fabrizio Pieroni. 

A Presidência do órgão será exercida pela Advogada 
e Procuradora da Fazenda Nacional aposentada, Maria 
Dionne de Araújo Felipe. Destaque-se ainda a posse na 
referida comissão do Secretário Geral da ANAPE, Carlos 
Henrique Falcão.

O dirigente da APESP já havia sido designado para o car-
go pelo Presidente da Ordem, Beto Simonetti, em 10 
de agosto, por meio da Portaria 1607/2022. Na ocasião, 
Pieroni afirmou: “minha indicação partiu de importan-
tes representantes nacionais da Advocacia Pública dos 
Estados e do DF. Estou muito feliz e entusiasmado em 
poder contribuir para o desenvolvimento e valorização 
das Procuradorias estaduais e distrital junto ao Sistema 
Nacional da OAB”.  

Na solenidade, Simonetti registrou a importância da 
união de toda a advocacia. “Somos uma profissão só. 
Não importa onde estejamos. Seja na advocacia privada 
ou pública. Em todas as gran-
des causas que interessaram à 
advocacia como um todo, pude-
mos contar com esse consórcio 
necessário entre o Conselho Fe-
deral da Ordem e todos os entes 
da Advocacia Pública”.

Dentre as autoridades que 
prestigiaram a solenidade, esti-
veram o Presidente da ANAPE, 
Vicente Braga, o Advogado-ge-
ral da União, Bruno Bianco, e 
o Conselheiro do CNJ, Marcello 
Terto e Silva. 

Da esq. para a dir: Presidente Fabrizio Pieroni; Presidente da Comissão 
Nacional de Advocacia Pública, Maria Dionne; Presidente da OAB, Beto 
Simonetti; e o Secretário Geral da ANAPE, Carlos Henrique Falcão.

Pieroni com a Presidente Maria Dionne.

Fo
to

: 
R

a
u

l 
S

pi
n

a
S

S
é/

C
Fo

a
B

Fo
to

: 
R

a
u

l 
S

pi
n

a
S

S
é/

C
Fo

a
B

Abaixo, empossados na Comissão Nacional da Advocacia Pública.
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aSSociação

Conheça as vitórias  
da APESP em prol  
dos associados no ano  
de 2022
O ano que se encerra foi repleto de desafios e de muito traba-
lho da Diretoria da APESP para conquistar (e defender) direitos 
para os associados da ativa e aposentados. Conheça os princi-
pais êxitos:    

“teto 100”
Em decisão publicada em 27 de outubro, o Ministro André 
Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu provimento ao 
recurso extraordinário nos autos da ARE n° 1.144.442/SP e, 
assim, julgou procedente o pedido formulado pela APESP em 
ação ajuizada em 2015 que buscava a alteração do teto re-
muneratório aplicado aos Procuradores do Estado, de 90,25%, 
do valor do subsídio dos Ministros do STF, para 100% desse 
mesmo paradigma.

Além da esfera judicial, a APESP manteve diversas reuniões 
com as Procuradoras Gerais do Estado, Inês Coimbra e Lia Por-
to, e com o Procurador Geral, Juan Carpenter, para pleitear a 
adoção administrativa do “teto 100”. 

A mais recente foi em 26 de abril com a Dra. Inês Coimbra, 
quando foi entregue um requerimento para alteração da posi-
ção institucional com relação ao teto remuneratório dos Procu-
radores do Estado de São Paulo. 

O documento foi instruído de parecer elaborado a pedido da 
Associação pela jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, de diver-
sas decisões administrativas favoráveis ao tema, além do pa-
recer aprovado na Comissão da Advocacia Pública da OAB-SP 
– que foi elaborado pelo presidente da APESP, Fabrizio Pieroni.

amaFreSP
Em setembro de 2021, a 9ª Câmara de Direito Privado do TJ
-SP, por unanimidade, concedeu provimento à apelação em ação 
ajuizada pela APESP contra a exclusão de seus associados do 
plano de saúde AMAFRESP. Posteriormente, em 2022, a Associa-
ção promoveu um trabalho que resultou no convencimento para 
que a AFRESP não interpusesse um recurso contra a decisão. 

Plano de Saúde da aPeSP 
Lançado em abril de 2021, o PLANO DE SAÚDE DA APESP com-
pletou um ano de vigência no último mês de junho e teve rea-
juste de 0% para os segurados. “Nosso contrato foi muito bem 
elaborado e com o controle da taxa de sinistralidade realizado 
pela própria APESP. Com o crescimento de mais de 30% no 
número de vidas e de 35% no nosso faturamento em menos 
de um ano, conseguimos presentear nossos associados com 
a isenção do reajuste, o que deixará nosso plano com valores 
ainda mais competitivos”, salientou na época Fabrizio Pieroni, 
Presidente da APESP. Destaque-se que a Agência Nacional de 
Saúde (ANS) autorizou em maio um aumento de 15,5% para 
os planos de saúde individuais ou familiares. 

aposentadoria no nível
Com decisão favorável aos associados da APESP que se aposen-
taram desde 6/2/2010, a ação nº 1004199-64.2015.8.26.0053, 
que trata do direito dos associados à aposentadoria no nível da 
carreira ocupado, independentemente dos cinco anos no mes-
mo nível, transitou em julgado em 22 de junho de 2022.

residência em sedes de Seccionais e 
Subprocuradorias
A Procuradora Geral do Estado, Inês Coimbra, e o Corregedor 
Geral, Anselmo Pietro Alvarez, publicaram no Diário Oficial de 
28 de julho a Resolução Conjunta PGE-COR nº 5/2022, que per-
mite a alteração de residência de Procuradores do Estado para 
municípios que sejam sedes de Seccionais e Subprocuradorias.

O pleito foi apresentado pela APESP por meio de um requerimen-
to administrativo subscrito pelo Presidente Fabrizio Pieroni e pela 
Diretora de Prerrogativas Roberta Callijão Boareto, que foi en-
tregue à Procuradora Geral, Inês Coimbra, em reunião realizada 
em 29 de abril (acesse a íntegra em https://bit.ly/3cCb2ug ). Na 
oportunidade, a Dra. Inês comprometeu-se a estudar o tema 
em conjunto com o Corregedor Geral.

Fim do “confisco” das aposentadorias 
O Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, sancionou 
em 4 de novembro o PLC 43/22, que coloca fim à contribuição 
previdenciária extra dos aposentados no Estado de São Paulo. O 
projeto havia sido aprovado por unanimidade na ALESP no dia 25 
de outubro. A lei passará a vigorar a partir de janeiro de 2023. 

A APESP atuou desde o início, quando foi aprovado esse confisco, 
ingressando com uma ADI, que obteve por unanimidade no TJ-SP 
e apoiando todas as iniciativas para reverter essa legislação.

auxílio-saúde dos aposentados
Em 13 de setembro, foi publicada a Resolução PGE nº 35/2022, 
que estendeu o auxílio-saúde aos Procuradores aposentados. 
Desde o início da gestão da Procuradora Geral, Inês Coimbra, 
a APESP defendeu o justo pleito nas reuniões com o GPGE e 
nas sessões do Conselho. Mas desde a implantação do bene-
fício apenas para os colegas da ativa em 2021 a APESP traba-
lhou pelo pagamento a todos os membros da carreira. Apenas 
três dias após a publicação da Resolução PGE nº 38/2021, a 
Diretoria da APESP solicitou uma reunião urgente com a então 
Procuradora Geral, Lia Porto, e foi recebida em 20 de dezem-
bro de 2021. Na ocasião, a Dra. Lia Porto afirmou que havia 
um obstáculo jurídico para extensão do benefício para todos 
os integrantes da carreira, mostrando-se, porém, aberta à 
apresentação de uma fundamentação favorável à implantação 
da medida.

A APESP iniciou uma atuação sóbria e discreta (como a situ-
ação exigia) no sentido de bem embasar o importante pleito. 
A decisão foi a de elaborar um requerimento administrativo 
endereçado à Procuradora Geral do Estado, com pareces de 
juristas renomados avalizando a extensão do auxílio-saúde aos 
Procuradores do Estado aposentados. O documento, protoco-
lado no GPGE em 16 de fevereiro de 2022, incluiu três pare-
ceres favoráveis à medida: de autoria do ex-Procurador Geral 
do Estado e Professor Titular da USP, Elival da Silva Ramos; do 
Professor de Direito Administrativo da FGV/RJ e Procurador do 
Estado do Rio de Janeiro, Flávio Amaral Garcia, e do Advogado 
especialista em servidores públicos, Ricardo Marçal Ferreira. 
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lazer

Após 3 anos de pausa, 
Encontro de Procuradores 
de SP foi um sucesso 
Entre os dias 14, 15 e 16 de outubro, foi realizado o XX-
VIII Encontro Estadual de Procuradores do Estado de São 
Paulo, no Almenat Embu das Artes (by Hilton). O evento 
retornou após 3 anos de pausa em razão da pandemia. 

Além de aproveitar todas as atrações do hotel, os asso-
ciados e familiares puderam desfrutar de uma progra-
mação preparada com carinho pela APESP.

Abaixo, publicamos uma galeria com algumas fotos. 
Aponte a câmera para o QR Code abaixo ou acesse 
o link https://flic.kr/s/aHBqjAbw7N para acessar 
um álbum completo:

 

 

 

Recreação especial em comemoração ao Dia das Crianças, 
com entrega de um “presentinho” muito especial para a 
criançada: uma mudinha de planta
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cultura

APESP retoma visitas 
guiadas às principais 
atrações culturais  
de São Paulo 
desde agosto, associados puderam 
conhecer o cemitério da consolação, 
o museu Judaico, o museu do 
Futebol, o Farol Santander e o 
theatro municipal  

Em 11 de novembro, a APESP realizou uma visita guia-
da ao Cemitério da Consolação, conhecido como museu 
a céu aberto com obras de importantes escultores, tais 
como Victor Brecheret, Nicola Rolo e Luigi Brizzolara. 

Durante 3 horas, os associados puderam desfrutar da 
arte e da história presentes na necrópole fundada em 
1858, com túmulos de personalidades como Monteiro 
Lobato, Tarsila do Amaral, Ramos de Azevedo e Mário de 
Andrade. 

Foi a quinta visita promovida desde o retorno dessa tão 
aguardada atividade cultural, que foi pausada em razão 
da pandemia: Museu do Futebol (23/8), Farol Santan-
der (15/9), Theatro Municipal (22/9) e Museu Judaico 
(29/9). 

“É muito gratificante proporcionar aos nossos associa-
dos a possibilidade de desfrutar da arte e da cultura da 
cidade. O interessante é que a atividade tem reunido 
colegas aposentados e também os recém-empossados, 
que têm demonstrado muito interesse em conhecer São 
Paulo”, registra Rosely Sucena Pastore, Diretora Social e 
Cultural da APESP. 

os álbuns completos podem ser acessados  
em https://bit.ly/FlickrAPeSP ou pelo  
QR Code abaixo:

Visita ao Theatro Municipal

Visita ao Museu do Futebol e, abaixo, visita ao Museu Judaico de SP
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Visita ao Cemitério da Consolação 

atendimento

Adicione na sua 
agenda o novo 
whatsapp da APESP

Para facilitar o atendimento  
aos associados, a APESP alterou  
o número do seu whatsapp para  

(11) 3293-0800 
e unificou os serviços oferecidos  
em um único canal.

Agora, você pode resolver tudo pelo 
whatsapp. Basta dar um “olá”, que o 
menu abaixo aparecerá:

1 – Eventos

2 – Convênios/Plano de Saúde/  
      UNIMED

3 – Jurídico e SPPREV

4 – Financeiro

5 – Outros

Ao escolher a opção que desejar, o 
seu contato será direcionado para o 
funcionário responsável pelo setor.

O retorno para as solicitações 
enviadas ocorrerá dentro do  
horário comercial.

📶 Fique sempre “antenado” e  
em contato com a sua Associação!

  
Visita ao Farol Santander 



A atração principal foi a banda  
Paralamas do Sucesso

Abertura do festival de música com  
a apresentação da banda DIVAZZ

O Presidente da APESP e a Procuradora  
Geral cumprimentam os convidados 

conFraternização i

Em noite de alegria e 
música, festa de fim  
de ano reuniu mais de 
600 convidados 
Na noite de 26 de novembro, a APESP realizou sua 
festa de fim de ano na Casa Giardini. “Hoje é uma 
noite de muita alegria. Após 3 anos, estamos reali-
zando novamente essa comemoração tradicional da 
nossa Associação. Foi um ano de muitas vitórias para 
a nossa carreira e essa festa foi feita para vocês”, 
destacou Fabrizio Pieroni. Em sua saudação, Pieroni 
agradeceu ainda a todos pela presença e à Diretoria 
da entidade – em especial à Diretora Social e Cul-
tural, Rosely Sucena Pastore – pela organização da 
confraternização.     

A Procuradora Geral do Estado, Inês Coimbra, felici-
tou a APESP pelo lindo evento. “Estávamos carentes 
de festas. Gostaria apenas de dividir com vocês o 
orgulho, a felicidade e a honra de estar à frente dessa 
Instituição. A PGE-SP é o máximo!”, salientou. 

 

Festival de música

A “festa da firma” foi um verdadeiro festival de música, 
que deu início às comemorações aos 75 anos da APESP 
– um jubileu de diamante. 

A abertura foi da banda DIVAZZ. Na sequência, subiu ao 
palco “OS PARALAMAS DO SUCESSO” para tocar seus 
principais sucessos. Depois foi só animação na pista com a 
apresentação da banda YEX.  

o álbum completo pode ser acessado  
em https://bit.ly/FlickrAPeSP ou pelo  
QR Code ao lado:

18



conFraternização ii

APESP festejou a 
confirmação e a posse 
dos Procuradores do 
concurso de 2018

Ocorreu em 5 de agosto, no Espaço APESP, a 
festa em homenagem aos Procuradores do Es-
tado empossados em 2022 e aos colegas que 
recentemente foram confirmados na carreira. 
Uma comemoração única que reuniu toda a tur-
ma do 22º concurso de ingresso na PGE-SP re-
alizado em 2018.

O evento foi prestigiado por cerca de 300 as-
sociados, homenageados, familiares e amigos, 
que foram saudados pelo Presidente da APESP, 
Fabrizio Pieroni, pelo Presidente da ANAPE, Vi-
cente Braga, e pela Procuradora Geral do Esta-
do, Inês Coimbra. Acesse o álbum completo de 
fotos no QR Code abaixo: 

A noite foi encerrada com a 
apresentação da banda YEX 
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eSPorteS

Dia de Beach Tennis reuniu associados e 
familiares para diversão e prática do esporte

Nos dias 20 de agosto e 10 de setembro, a APESP reu-
niu associados e familiares no La Plage para uma con-
fraternização divertida e a prática do Beach Tennis. Os 
participantes tiveram à sua disposição uma ótima estru-
tura e professores para a realização de uma aula para 
os iniciantes, crianças e adultos. Apesar do “friozinho” 
a animação foi grande e todos se puderam degustar um 
delicioso churrasquinho.

#AmoCorrer: associados da APESP têm 
feito bonito nas provas de rua  

A APESP tem patrocinado para os associados provas 
de corridas de rua na capital, interior e litoral, em cir-
cuitos com diversas distâncias. Nesse 2º semestre, a 
equipe de Procuradores e Procuradoras está “dando 
um show” de fôlego. 

Em 11 de setembro, ocorreu a etapa São Paulo – Circuito das 
Estações, com a participação dos associados Christine Bartolomeo, 
Flávia Ferro, Felipe Fernandes, Carlos Toledo, Rafael Cairo, Thais Felix 
e Laura Martins. Em 28 de agosto, a associada Elisângela Libração 
correu na etapa promovida pelo Clube Atlético Juventus, na Moóca.

Em 21 de agosto, ocorreu a etapa São Paulo – Cidade Jardim, com a 
participação dos associados Felipe Fernandes, Flávia Ferro, Caio Gaia, 
Camilla Marques, Paula Nunes e Rafael Cairo.

Em 9 de julho, 
ocorreu a etapa 
Night Run da Praça 
Charles Miller, com 
a participação 
dos associados 
Felipe Gonçalves 
Fernandes, Flavia 
Maria Silveira 
Souza Ferro e 
Marcela Gonçalves 
Godoi.

Em 6 de novembro, a equipe APESP Esportes participou da Etapa 
Santos II – TF Sports (5 e 10 KM), com a participação das associados 
Dora Maria de Oliveira Ramos e Marialice Gonçalves, Diretora de 
Comunicação da APESP.
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