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Editorial

Entidade Nacional

Um ano de

gestão

presiDente

Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo
ViCe-presiDente

Mara Christina Faiwichow Estefam
seCretária-Geral

Monica Maria Russo Zingaro Ferreira Lima
Diretor finanCeiro

Fabrizio de Lima Pieroni

E

ncerramos em 31 de dezembro passado um
ano de gestão. Nesse período procuramos
aprimorar tanto os serviços e a gestão da
APESP, quanto a forma de nossas lutas em prol
da dignidade dos Procuradores do Estado de São
Paulo. Nesta edição procuramos apresentar um
breve resumo do que foi feito neste primeiro ano.
E não foi pouco.
Conseguimos que a Câmara dos Deputados,
na última sessão do ano passado, retirasse do
Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016
(PLP 257) diversas regras, introduzidas pelo
o Senado Federal, que feriam de morte o Pacto
Federativo Brasileiro; demos um importante
passo rumo à aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional nº 82/2007 (PEC 82),
que concede autonomia às Procuradorias dos
Estados, ao elaborarmos, junto com a ANAPE e
o Movimento Nacional pela Advocacia Pública,
uma cartilha demonstrando as imensas vantagens
dessa autonomia para a sociedade brasileira;
formatamos uma proposta viável de implantação
do “home office” e participamos ativamente da
discussão dessa proposta no workshop realizado
pelo Centro de Estudos; obtivemos a promessa do
Procurador Geral do Estado de encaminhamento
de nossa proposta de promoção automática
dos colegas do nível I, após o encerramento
do estágio confirmatório; nossos núcleos de
acompanhamento formataram diversas sugestões
aos Subprocuradores Gerais, com vistas à
racionalização dos serviços desempenhados
pelos Procuradores.
Na parte administrativa, depois de dois anos,
a APESP voltou a ter lucro – e num montante
expressivo - sem comprometer as atividades
proporcionadas aos associados, as quais,
aliás, foram consideravelmente ampliadas e
aprimoradas.
Este ano, novas lutas se apresentam e já
estamos nos preparando para elas. A principal
delas será modificar o texto original da PEC
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287/2016, que, dentre outras coisas, propõe
uma Reforma da Previdência, com aumento
da idade para aposentadoria para homens e
mulheres e com sensível redução do valor dos
proventos para os servidores e as servidoras que,
na data da promulgação da Emenda, tiverem,
respectivamente, menos de cinquenta e quarenta
e cinco anos. Vamos lutar contra essa regra
injusta, pela qual esses servidores contribuirão
sobre a totalidade de suas remunerações, por
um larguíssimo período, com uma alta alíquota,
pagarão contribuição previdenciária sobre
proventos e esses serão muito inferiores ao que
deveriam ser.

N

o âmbito das atividades de nossa
Instituição, vamos lutar – e com todas
as nossas forças – pelo indispensável
concurso de ingresso de novos Procuradores,
pela carreira de apoio e pela carga programada
dos autos. Vamos continuar debatendo todos os
temas de interesse de nossa carreira e, ao lado
de nossos associados, vamos fazer nossa PGE
melhor.
Este ano aliás, será inesquecível para a Advocacia
Pública paulista, na medida em que depois
de dezenove anos, o Congresso Nacional de
Procuradores do Estado e do Distrito Federal
voltará a ser realizado em São Paulo. Será uma
oportunidade única para que os Procuradores do
Estado de todo o Brasil reflitam sobre os desafios
da Advocacia Pública para a superação da crise
do país e para o fortalecimento da democracia.
Será a oportunidade de fazermos um balanço
de nossa atuação e de desenharmos saídas para
nosso fortalecimento.

Desejo um ótimo
ano a todos.
MARCOS NUSDEO
Presidente da APESP

JANEIRO / FEVEREIRO 2017

Diretora soCial e CUltUral

Cintia Oréfice
Diretor De preViDênCia e ConVênios

José Luiz Souza de Moraes
Diretor De esportes e patrimônio

Silvio Romero Pinto Rodrigues Júnior
Diretor De ComUniCação

Marcelo de Aquino
Diretor De assUntos leGislatiVos e institUCionais

Diego Brito Cardoso
Diretor De prerroGatiVas

Felipe Gonçalves Fernandes
Diretor Do interior e Demais UniDaDes fora Da Capital

Paulo Sérgio Garcez Guimarães Novaes
Conselho assessor

Carlos José Teixeira de Toledo
Márcia Maria Barreta Fernandes Semer
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
Patricia Ulson Pizarro
Shirley Sanchez Tomé
Tânia Henriqueta Lotto
Conselho fisCal

Cristiane Vieira Batista de Nazaré
Olga Luzia Codorniz de Azeredo
Paulo David Cordioli
proDUção

Diretoria de Comunicação – Marcelo de Aquino
eDição e reDação De textos

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

Acervo Apesp e Ricardo Lucas
proJeto GráfiCo e eDitoração

Agência BR2
www.agenciabr2.com.br
TIRAGEM

1700 exemplares
Acesse a versão online do Jornal da APESP no site
www.apesp.org.br. Publicação periódica distribuida
gratuitamente pela APESP.

Filie-se à ANAPE
nacionais da Advocacia
Em momentos de graves crises política e
econômica, invariavelmente surgem tentativas de
retrocessos institucionais e de retirada de direitos
duramente conquistados ao longo dos anos.
Neste sentido, é extremamente importante que
os Procuradores do Estado de todo o país filiemse à ANAPE para fortalecer a luta nacional da
Advocacia Pública. “Isto é fundamental para
manter o nosso artigo 132 e outras garantias
constitucionais (das PGEs). A carreira de
Procurador do Estado não se restringe ao que
está ocorrendo em determinado Estado. Ela
tem uma repercussão nacional e está dentro
do texto constitucional. Por isto, o colega tem
que reconhecer que a entidade nacional faz um
trabalho importante”, destaca Amilcar Aquino
Navarro, ex-Presidente da APESP e único
Procurador do Estado de São Paulo a presidir a
ANAPE, ocupando o cargo por dois mandatos
(1998/2000 e 2000/2002), tendo sido ainda
Vice-presidente entre 1996 e 1998.
Vicente Martins Prata Braga, Presidente da
Associação dos Procuradores do Ceará (APECE),
frisa que apesar de ser uma carreira estadual, vários
dos interesses e prerrogativas dos Procuradores
dos Estados e DF tramitam em âmbito nacional.
“Então, essa luta tem que ser de forma
uníssona. Ou seja, por meio de uma Associação
nacional e não com entidades estaduais lutando
isoladamente“. Segundo o Presidente da APECE,
um trabalho encabeçado pela ANAPE serve aos
interesses de toda a categoria, que, a despeito das
peculiaridades regionais, são comuns.
“Lateralmente as questões locais, a ANAPE tem
uma atuação constante nos temas nacionais,
todos com repercussão direta nas prerrogativas
de todos Procuradores dos Estados e do DF e
nas condições de trabalho da advocacia pública
estadual. Recentemente incidimos diretamente em
temas centrais para as PGEs, como a preservação
dos fundos vinculados à Instituição e as
limitações indevidas que estavam sendo impostas
a todos os Estados no chamado projeto de lei de
renegociação da dívida. A Anape é um instrumento
essencial na construção de uma advocacia pública

forte, preservando as prerrogativas dos seus
associados e, na defesa dos seus representados
- Estados e DF, atuando na defesa da verdadeira
Federação”, registra Telmo Lemos Filho, 1º VicePresidente da ANAPE.
“A nossa campanha de filiação tem como
primeiro objetivo realizar um trabalho forte de
conscientização de que há a necessidade de
uma capilaridade e de uma maior aproximação
das bancadas de todos os Estados e do DF para
defender a nossa institucionalidade”, explica o
Presidente da ANAPE, Marcello Terto,

Parceria e trabalho em
conjunto com a APESP
Amilcar Navarro exalta a atuação da Diretoria da
APESP, sob a Presidência de Marcos Nusdeo, que
tem mantido uma agenda intensa em Brasília junto
com a ANAPE. Durante a sua gestão à frente da
entidade nacional, Navarro buscou coordenar
o trabalho de todos os Estados. Neste sentido,
exortou os colegas de São Paulo a continuarem
apoiando a mobilização da APESP em Brasília.
O ex-Procurador do Estado, Eurico Souza Leite
Filho, ex-Tesoureiro da APESP e ex-Vicepresidente da ANAPE, ressalta o protagonismo
político da PGE-SP. “Dos Estados em que
Procuradores escolheram, em determinado
momento, o ambiente político, São Paulo enviou

e ajude as lutas

Pública!

ao Congresso, através de sua Procuradoria,
grandes figuras nacionais: Ulysses Guimarães,
Franco Montoro, Aloysio Nunes Ferreira, Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, Roberto Cardoso
Alves e o atual Presidente da República, Michel
Temer. Para além disto, no Supremo Tribunal
Federal hoje, a Ministra Cármen Lúcia, o Ministro
Roberto Barroso e o Ministro Edson Fachin são
oriundos da carreira de Procurador do Estado”.
Marcello Terto reitera que o trabalho da APESP
na capital federal, em 2016, foi muito importante.
“Temos uma parceria muito boa com a APESP,
cujo Presidente Marcos Nusdeo está quase
semanalmente conosco em Brasília”.

Representatividade no
Supremo
A legitimidade para a ANAPE ingressar com
ações no Supremo Tribunal Federal (ADIN,
ADPF etc) foi possibilitada somente após uma
alteração estatutária promovida durante a gestão
do ex-Presidente Amilcar Navarro. Antes disto,
a ANAPE era um “clube de associações”. Com
a modificação, a entidade nacional passou a ser
efetivamente um órgão de representação de
classe, com filiação individual dos Procuradores e
eleição direta no âmbito dos Estados, sendo que
a chapa vencedora em determinada Unidade da
Federação leva este voto para o “colégio eleitoral”.

Da esq. para a dir: Fabrizio Pieroni, Diretor Financeiro da APESP; Amilcar Aquino Navarro, ex-Presidente da APESP e único Procurador do
Estado de São Paulo a presidir a ANAPE, Eurico Souza Leite Filho, ex-Tesoureiro da APESP e ex-Vice-presidente da ANAPE; Marcos Nusdeo,
Presidente da APESP; Monica Zingaro, Secretária Geral da APESP; e Felipe Gonçalves Fernandes, Diretor de Prerrogativas da APESP.
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Inovações, transparência
e atuação efetiva em prol dos
associados marcam

boas práticas de gestão nas Prefeituras Municipais”,
realizado em 29/11/2016, na ALESP, com a presença
de 200 Prefeitos eleitos e reeleitos (bem como
representantes), Nusdeo lançou a cartilha em

âmbito estadual. Vale destacar que o Presidente
da ALESP, Fernando Capez, que coordenou
o evento, é um grande apoiador da PEC 82.

1º ano de gestão
da atual Diretoria!

N

A

o último dia 31/12/2016, a atual Diretoria da APESP (biênio 2016/2017) completou o seu
primeiro ano de gestão, tendo como preceitos fundamentais a transparência, o diálogo e a
proximidade com os associados. Além da intensa atuação política e em defesa das prerrogativas
dos Procuradores do Estado, todas as áreas de atuação da Associação – financeiro, social e cultural,
comunicação, esportes, convênios e prerrogativas – efetivaram importantes inovações que qualificaram
o atendimento aos associados. A seguir, o Jornal da APESP publica as principais atividades e resultados.

Atuação política em Brasília
O trabalho da APESP, em conjunto com a ANAPE, no Congresso Nacional, com a presença constante do
Presidente Marcos Nusdeo e/ou do Diretor Financeiro Fabrizio Pieroni, rendeu excelentes frutos para
os Procuradores do Estado.

PLP 257/2016
O destaque foi a importante vitória referente ao PLP 257/2016, que pretendia refinanciar a dívida dos
Estados e do Distrito Federal com a União, exigindo, porém, duríssimas contrapartidas e alterações de
diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem o devido debate com a sociedade. Após
aprovação final na Câmara dos Deputados e a sanção pelo Presidente Michel Temer da Lei Complementar
nº 156/2016, a referida luta conseguiu, ao final, impedir que uma Lei Federal pudesse: a) impor à PGE
ficar dois anos sem poder admitir novos Procuradores do Estado; b) impor que os Procuradores do
Estado ficassem dois anos sem aumento; c) impor ao Governo do Estado a fixação da alíquota de 14% de
contribuição previdenciária sobre remuneração, proventos e pensões; d) modificar para os Procuradores
do Estado as vantagens funcionais hoje existentes, tais como, quinquênios, sexta-parte, licença prêmio
e incorporação de gratificação de função comissionada e cargo em comissão; e) inserir alterações mal
concebidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (para conhecer detalhes deste trabalho leia o APESP em
Movimento nº 123).

Cartilha sobre a PEC 82 foi lançada no mês de outubro em Vitória, ES, com a presença do Deputado Lelo Coimbra

Campanha “Concurso Já”
Além de tratar do assunto em várias sessões do
Conselho da PGE-SP e nas reuniões que manteve
com o Procurador Geral, Elival da Silva Ramos,
a APESP levou a campanha “Concurso Já” para
fora da PGE-SP. A Diretoria da APESP manteve
audiências com: o Governador Geraldo Alckmin

PEC 82/2007
A APESP atuou também juntamente com a ANAPE pela aprovação da PEC 82/2007, que trata da
autonomia das Procuradorias Estaduais. Além do corpo-a-corpo com os parlamentares, o Presidente
Marcos Nusdeo participou, em 13/10/2016 (durante o Congresso Nacional de Procuradores, em Vitória,
ES), da solenidade de lançamento da cartilha “Mais Advocacia Pública, Menos Corrupção”, que foi
elaborada pelo Movimento Nacional pela Advocacia Pública. Presente ao ato, o Deputado Federal, Lelo
Coimbra (PMDB/ES), parlamentar com expressiva representatividade no Estado do Espírito Santo e
grande apoiador da PEC, frisou ser preciso um trabalho de mobilização intenso com os Deputados de cada
Estado para angariar os 308 votos necessários para aprovar a PEC. “Na verdade, 307, pois o meu já está
assegurado”, destacou Lelo Coimbra. Posteriormente, no workshop “Responsabilidade administrativa e
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Diálogo com
o Procurador
Geral do
Estado traz
resultados efetivos

Audiência com o Governador Geraldo Alckmin em março.

(8/3/2016); o Presidente da ALESP, Fernando
Capez (5/9/2016); o Secretário do Planejamento
e Gestão, Marcos Monteiro (6/10/2016); e com
o Secretário da Casa Civil, Samuel Moreira
(5/1/2017). Todas as autoridades concordaram
com a necessidade de deflagração do certame.

APESP reuniu-se em 2016 com o
Procurador Geral, Elival da Silva Ramos,
em seis oportunidades - 4/2, 25/2, 2/5, 12/7,
21/9 e 9/12. Ou seja, uma média de uma reunião a
cada dois meses. Dois pleitos da associação foram
efetivados: i) inclusão da folha de pagamento
da Verba Honorária para fins de obtenção de
crédito consignado, que foi normatizada pela
Resolução PGE-15, de 15/3/2016; ii) realização
de um workshop sobre a implantação do home
office, bem como a informação passada de que
o Procurador Geral solicitou que a partir de
2017 sejam implementados projetos pilotos
em alguns setores da Procuradoria. Ademais, a
resolução que regrará o “home office” partirá da
proposta formulada pela APESP e protocolada
no Conselho em 10/6/2016. Outra reivindicação
da Associação que ficou muito bem encaminhada
foi a possibilidade de promoção automática
dos Procuradores do estado Nível I, na data da
confirmação na carreira. Em dezembro, o Dr.
Elival informou ter conversado com o Governador
sobre o assunto e que não há nenhuma resistência
à implementação dessa sistemática de promoção.
No início de 2017, a proposta de PLC será
examinada pelo Conselho, diante da exigência da
Lei Orgânica e, em seguida, enviado à Assembleia
Legislativa. Destaque-se que a aprovação desse
PLC beneficiará especialmente mais de cem
Procuradores que se encontram no Nível I da
carreira e que levariam muitos anos para alcançar
o Nível II. Beneficiará ainda os Procuradores que
hoje estão no Nível II, pois provocará o aumento
do número de vagas em disputa para o Nível III, no
concurso subsequente e, assim, sucessivamente
com os demais níveis.

APESP próxima
dos Procuradores e
criação dos
Núcleos de
Acompanhamentos
das Áreas
A Diretoria da APESP, com o propósito de se
manter próxima da carreira e colher as propostas
e pleitos dos colegas, fez em 2016 uma série de
visitas às Unidades da capital, litoral, interior e
Brasília. Ademais, para robustecer tal estratégia,
foi deliberada, logo na primeira reunião mensal
de Diretoria, realizada em 7/1/2016, a criação dos
Núcleos de Acompanhamento das Áreas da PGE:
Consultoria (sob coordenação da Vice-presidente
Mara Christina Faiwichow Estefam); Contencioso
Geral (sob coordenação do Diretor de Prerrogativas
Felipe Gonçalves Fernandes); Tributário Fiscal (sob
coordenação do Diretor Financeiro Fabrizio Lima
Pieroni). O objetivo foi também criar um canal de
interlocução com as Subprocuradorias da Áreas
para que os anseios dos Procuradores cheguem
diretamente ao comando da Instituição. Conheça o
roteiro das visitas:

Interior, Litoral e Brasília: em 24/2, na
PR de São José do Rio Preto; em 29/2, na PR de
Taubaté; em 21/3, na PR de Santos; em 18/4, na PR
de Campinas; em 27/4, na PR de Sorocaba; em 3/8,
na PGE-SP em Brasília; em 23/9, na Seccional de
Dracena; em 28/9, na PR de São Carlos; em 21/11,
na Seccional de Franca. A Diretoria da APESP
também esteve presente nas sessões itinerantes do
Conselho em Campinas (13/5) e Santos (21/10).
Consultoria:

7/7 - CJ da Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude; 30/6 - CJ da SPPREV;
29/4 - CJ da Secretaria da Fazenda; 25/2- CJ da
Secretaria da Saúde; 18/2 – CJ da Secretaria da
Educação;

Capital:

16/5 - Procuradoria Fiscal (Fazenda Ré
e Autora); em 25/8 - na Procuradoria Judicial.

Pamplona: 12/2 - Subprocuradora da Área da
Consultoria, Cristina Mastrobuono e equipe; 15/3
e 17/5- Subprocuradora do Contencioso Tributário
Fiscal, Maria Lia Pinto Porto Corona e equipe; 24/3
e 28/4 – Subprocurador do Contencioso Geral,
Fernando Franco, e equipe; 5/5 - Corregedor Geral
Sérgio Itikawa e a equipe.
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Muita cultura, festas
animadas e o projeto
“APESP nas Regionais”
Cultura

Eu acho que a

As atividades culturais da APESP foram
intensificadas em 2016, oferecendo passeios aos
sábados e no período noturno – um antigo pleito
dos colegas associados da ativa. Foram 11 passeios
a acervos e exposições de sucesso de público:
16/3 - exposição “Mondrian e o Movimento De
Stijl” (Cultural Banco do Brasil - CCBB); 13/4 Museu de Arte Sacra (acervo fixo) e exposição
temporária “Mestres Santeiros Paulistas do
Século XVII na Coleção Santa Gertrudes”;
26/4 - exposição “Grandes Mestres - Leonardo,
Michelangelo e Rafael” (Espaço Cultural Porto
Seguro); 10/5 - exposição “Classicismo, Realismo,
Vanguarda: Pintura Italiana no Entreguerras”
(MAC-USP); 18/6 (sábado), exposições “Oswaldo
Vigas Antológica 1943-2013” e “Visões da arte
no acervo do MAC USP 1900-2000: Bastidores”
(MAC-USP); 27/6 - exposição “O triunfo da cor.
O pós-impressionismo: obras-primas do Musée
d’Orsay e do Musée de l’Orangerie” (Centro
Cultural Banco do Brasil - CCBB); 28/7- acervo da
Fundação Maria Luisa e Oscar Americano; 4/8exposição “Picasso: mão erudita, olho selvagem”
(Instituto Tomie Ohtake); 14/9 - “Elas – Mulheres
Artistas no acervo do MAB” (MAB-FAAP); 19/10exposição “Portinari Popular” (MASP); 25/10
(realizado à noite) - programa “Osesp MASP –
Raízes da Terra” (MASP).

Projeto APESP nas Regionais
O projeto “APESP nas Regionais”, criado para
atender os associados do Interior e Litoral,
ofereceu – em parceria com a Associação Brasileira
de Sommeliers (ABS) – cursos de vinho para os
colegas de Bauru, Santos e Campinas.
“Participar de cursos, corridas e palestras, antes uma
remota possibilidade àqueles que assoberbados
pelo trabalho e castigados por uma infraestrutura
que deixa a desejar, não podiam se deslocar à
Capital, agora se veem usufruindo concretamente
deste benefício. Aqui em Campinas, já tivemos uma
corrida e uma degustação de vinhos. Fui nas duas e
adorei os temas e a confraternização com os colegas
fora do contexto de trabalho, enfim, extremamente
salutar! Excelente iniciativa da diretoria da APESP
a quem agradeço e aviso…queremos mais!”, destaca
a colega Alessandra Seccacci Resch, classificada
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descentralização
sociocultural que a
APESP está promovendo
nas regionais uma
ótima ideia para nós,

os participantes puderam almoçar na cervejaria
Baden Baden (a casa alemã de Campos do
Jordão), com direito a um brinde: uma caneca
do tradicional restaurante. À noite, ocorreu
uma imperdível festa no Salão Nobre do hotel.
Além disso, durante todo o final de semana, os
associados aproveitaram a linda infraestrutura
do hotel, com sauna, piscina, quadra de tênis,
academia, spa, salão de jogos e kids Club.

Festas concorridas e animadas

A

s festas promovidas pela APESP em
2016 trouxeram de volta os bons tempos
de congraçamento da carreira, atingindo
uma das metas da atual Diretoria: tornar a

República, ex-Ministro das Relações Exteriores do
Brasil e ex-Governador do Estado de São Paulo,
prestigiou o evento. Em agosto, foi a oportunidade
de comemorar a confirmação dos Procuradores
Confirmados (Turma de 2013).

atual Diretoria lançou o projeto “APESP Esportes”,
marca com identidade visual própria e que tem
sido utilizada em todos os eventos esportivos
patrocinados pela Associação.

foi proporcionar mais qualidade de vida, saúde
e bem-estar para os associados, com atividades
físicas bem elaboradas e sistematizadas, reunindo
o melhor de cada modalidade física.

Missa de Natal
A missa de Natal da APESP foi realizada em
16/12/2016, no Mosteiro de São Bento, reunindo
mais de 80 associados. Logo após, os participantes
foram à sede da Associação para um farto e
agradável coquetel, com apresentação do grupo
“Violinos de São Paulo”.

procuradores do
interior.
Corridas de rua
Além do patrocínio das inscrições para a 21ª
Corrida do Centro Histórico de São Paulo, realizada
em 14/8/2016, a APESP – por meio de uma parceria
com a Latin Sports – franqueou aos associados a
participação nas provas do Track&Field Run Series,
o melhor e mais charmoso circuito de corridas
de rua do país, que oferece excelente estrutura
de apoio e benefícios aos atletas participantes.
As etapas ocorreram em Campinas, Sorocaba,
Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do
Rio Preto e São Paulo.

Alessandra
Seccacci Resch
na PR de Campinas (em declaração para o APESP
em Movimento nº 118).

Cervejas especiais
Em abril, a APESP ofereceu, de forma inédita, aos
associados um “Workshop de Análise Sensorial
e Degustação Guiada de Cervejas Especiais”. O
curso, conduzido pelos Beer Sommeliers e Mestres
em Estilos Cervejeiros Marcelo “Benito” Alves e
Beth Marino, proporcionou de forma guiada uma
análise sensorial das cervejas, analisando cor,
espuma, aroma, sabor, retrogosto e carbonatação.

Happy Hour Junino
Em 23/6, os “caipiras” se animaram com o happy
hour junino da APESP, com bebidas e quitutes
típicos a noite teve muita música caipira e animação!

Encontro em Campos
O Encontro Estadual de Procuradores foi realizado
nos dias 9, 10 e 11 de setembro de 2016, no Hotel
Blue Mountain, em Campos do Jordão, com grande
adesão dos associados. Logo na primeira noite, o
jantar foi animado pelo cantor Wandê. No sábado,
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Associação uma entidade de todos os associados
e promover o encontro dos colegas de todas as
Unidades da capital, interior e litoral.
Com um fantástico show da banda Jota Quest,
a festa de fim de ano no Clube Monte Líbano,
realizada em 26/11, foi considerada como a
melhor dos últimos tempos! A noite teve ainda
uma apresentação da Banda Du Rio e a animação
de um DJ, que avançou noite adentro na pista
de dança. A festa foi elogiada pela ex-Diretora
Social da APESP (biênio 1996/1998) e ex-Vice
Presidente (biênios 1998/2000 e 2000/2002),
Sylvia Maria Monlevade Calmon de Britto,
que também promoveu memoráveis festas de
confraternização da Associação (leia reportagem
na edição nº 79 do Jornal da APESP).
Sucesso foi também a festa de posse da atual
Diretoria, que ocorreu em 12/3, no charmoso
espaço Villa Vérico. José Serra, Senador da

Bazar de Natal
Nos dias 7 e 8 de dezembro, a Associação promoveu
no Espaço APESP um Bazar de Natal para que
os “associados-artesãos”, familiares e amigos
tivessem a oportunidade de expor seus produtos
- agendas e cadernetas revestidas com tecido,
peças de porcelana pintadas a mão, sabonetes
e aromatizadores para ambiente, brinquedos,
trabalhos em crochê, caixas decorativas e pinturas.
O evento foi um sucesso na confraternização, na
alegria e também nas vendas.

Equipe “APESP Esportes”
e descentralização das
atividades
Com o compromisso de promover atividades em
todas as cidades sedes de Unidades da PGE, a

Futebol
Em 2016, a APESP contratou uma quadra de
futebol em um local mais seguro e de fácil acesso:
quadra Playball – Unidade Pompéia (Rua Nicolas
Boer, nº 66 – Pompéia. Referência: final do Viaduto
Pompéia, na esquina com a Av. Marquês de São
Vicente). Como resultado, as partidas ficaram cada
vez mais animadas e disputadas! Os associados
“desfilaram” todo o seu talento dentro das “4
linhas” e, ainda, confraternizaram com colegas de
várias áreas da Procuradoria!

Atividade ao ar livre
Novamente, a APESP inovou e ofereceu aos
associados a prática do WorkOut – atividades
físicas ao ar livre – no Parque do Ibirapuera, às
quartas-feiras a partir das 19h30, com o educador
físico Ederson Paulino de Oliveira. O objetivo

Novos convênios
e grande desafio
na AMAFRESP

L

ogo no início da atual gestão, a Diretoria da
APESP deparou-se com um grande desafio. A
Agência Nacional de Saúde havia notificado
a AMAFRESP para desligar os associados da
APESP do referido plano de saúde. Não obstante
fosse de conhecimento da Diretoria anterior (biênio
2014/2015) há alguns meses, coube a atual Diretoria
convocar reuniões abertas e formar uma comissão
com representantes dos associados participantes e
dependentes interessados. A representante jurídica
foi escolhida e até o momento a APESP garantiu
a permanência de seus associados e parentes no
plano da AMAFRESP.
No mais, foram firmados convênios com restaurantes
(Casinha Mineira e Vandus), academias (Bodytech Shopping Eldorado e Ribeirão Preto -, Companhia
Athletica - Unidades da Capital, Campinas e
Brasília, Ribeirão Preto e São José dos Campos
– e Bio Ritmo - Unidades da Capital, Grande São
Paulo, Piracicaba e Limeira), concessionárias de
automóveis (Daitan Honda, Volvo, Porto Seguro
Carro Fácil), instituições de ensino (Editora
Intelecto e Faculdade Arnaldo, culinária (Liv Up
e Studio do Sabor), convênios de Páscoa e Natal
(Munik e Ofner) etc.
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Balanço

Balanço

Dinamismo

e inovações na
Comunicação

trabalham com reflorestamento. FSC é a sigla de
Forestry Stewardship Council, que em português
significa Conselho de Manejo Florestal. Apoiada
por grandes entidades, como WWF e Greanpeace,
a certificação florestal busca contribuir para o uso
adequado dos recursos naturais, apresentando-se
como uma alternativa à exploração predatória das
florestas.

Site

Jornal da APESP

A

primeira edição (nº 75) do jornal da

associação em 2016 já apresentou uma
grande novidade: lançado exatamente
do Dia Internacional da Mulher (8 de março), teve
o nome alterado para “Jornal da Procuradora” –
uma vez que era intitulado “Jornal do Procurador”
desde 2006. Para as reportagens da publicação,
foram entrevistadas as duas primeiras mulheres a
ocupar a Chefia da Instituição, Anna Candida da
Cunha Ferraz e Norma Kyriakos, e a Presidente
da Fundação Casa, Berenice Maria Giannella.
Além disso, a publicação foi reformulada para
ter uma editoração mais leve e agradável para a
leitura. Para as futuras edições, foi realizada uma
consulta aos associados, que resultou na mudança
do nome para Jornal da APESP. Os temas centrais
abordados foram: “Autonomia fortalece Advocacia
Pública e beneficia sociedade brasileira” (nº 76);
“Concurso já! Quadro desfalcado de Procuradores
pode afetar defesa do interesse público” (nº 77);
“Democratização do Conselho Superior foi vital
para o desenvolvimento da PGE-SP” (nº 78); e
“Com show da banda Jota Quest, festa de fim de
ano da APESP foi inesquecível! ” (nº 79).

O site da APESP, inaugurado no final de 2015,
continha muitas falhas de funcionamento. A atual
Diretoria realizou um processo de checagem e
depuração de informações, corrigindo todas as
inconsistências. A partir disto, as notícias passaram
a ser atualizadas diariamente, de forma dinâmica e
célere.

Facebook
Na atual gestão, houve um incremento da
utilização da fanpage da APESP no Facebook. Em
2016, foram cerca de 450 postagens no Facebook
(média de 1,78 postagens/dia útil). Ademais, foi
criada a fanpage do Projeto “Memória APESP”
para resgatar o material fotográfico, a filmografia
e os documentos que contam a rica história da
Associação dos Procuradores do Estado de São
Paulo e, por consequência, da Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo.

Whatsapp
A atual gestão da Diretoria criou um novo canal de
comunicação: o whatsapp da APESP. As principais
notícias da Associação são compartilhadas via
aplicativo diretamente nos celulares dos associados.

APESP em Movimento
A publicação, criada em 2002, voltou a ser
valorizada e lançada mensalmente. Entre 2010 e
2015 (seis anos), foram publicadas 18 edições. Em
2016, foram 12 edições, que levaram aos associados
– especialmente, aos aposentados – as principais
notícias divulgadas por email e publicadas no site e
redes sociais da Associação.

Sustentabilidade
Após uma consulta, a maioria dos associados
optou por receber as versões digitais do “Jornal da
APESP” e do “APESP em Movimento”. Além disso,
as versões impressas passaram a utilizar papel com
selo FSC, que é uma certificação para empresas que
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Notícias do Conselho
O boletim foi reformulado para ficar mais enxuto
e chegar para os associados de forma mais célere.
Na sexta-feira, o áudio é enviado por email e na
segunda-feira o resumo escrito segue normalmente.

Assessoria de Imprensa
Entendendo ser imprescindível que uma entidade
de classe como a APESP conte com os serviços
permanentes de uma assessoria de imprensa, cuja
atuação é relevante para criar vínculos com os
órgãos de imprensa e para construir uma imagem
positiva da Carreira e dos Procuradores do Estado,

JANEIRO / FEVEREIRO 2017

a atual Diretoria firmou em 2016 um contrato com
a empresa Original123, especializada em assessoria
de imprensa.

“Além de
manter
o trabalho de
comunicação
interna que a
Associação
desenvolve
há vários
anos, é preciso estreitar o
relacionamento com veículos
imprensa, com o propósito de
divulgar o relevante trabalho
desempenhado pelos colegas
e também fazer com que a
PGE-SP seja uma referência
para a mídia”,
destaca Marcelo de Aquino,
Diretor de Comunicações da APESP.

Campanha para valorização
da Advocacia Pública
A APESP promoveu em 2016 pela rede social
Facebook uma campanha pela valorização da
Advocacia Pública, com o propósito de sensibilizar
a sociedade brasileira e a classe política sobre as
importantes atribuições desempenhadas pelos
Procuradores do Estado de São Paulo. Com o tema
“Sem uma Advocacia Pública forte, não há combate
eficaz à corrupção”, a primeira postagem foi feita
em maio, atingindo um público de 35 mil pessoas.
Em junho, a postagem teve como mote “Sem uma
Advocacia Pública forte, não há combate eficaz
à sonegação fiscal”, atingindo um público de 30
mil pessoas. Em julho, a postagem foi “Sem uma
Advocacia Pública forte, não há políticas públicas
eficazes!”, para um público de 20 mil pessoas. Em
outubro, a postagem foi “Com mais Procuradores
do Estado, a cobrança da dívida ativa será ainda
mais eficaz!”, para um público de 20 mil pessoas.

Prerrogativas e a Intimação pessoal

N

o ano de 2016, a Diretoria de Prerrogativas teve intensa atuação
na defesa do regime protetivo dos Procuradores do Estado de
São Paulo para o desempenho de sua função. Dentre essas tarefas,
destaca-se a atuação interna, junto aos órgãos de gestão da carreira para o
acompanhamento de novas medidas que seriam implementadas no decorrer
daquele ano. Dentre essas medidas, são dignas de nota a luta pela correta
implementação da intimação pessoal, com o acesso integral dos autos pelo
Procurador, nos termos do §1º do art. 183 do Novo Código de Processo Civil,
bem como o acompanhamento de perto da criação dos núcleos especializados,
medidas que desonerariam os Procuradores de determinados setores, mas
não poderiam se apresentar como medida desarrazoadamente excessiva a
outros. Outrossim, merece destaque o apoio dado aos Procuradores que se
depararam com algum tipo de procedimento persecutório, seja internamente

em âmbito disciplinar, seja em face do Ministério Público e do Poder Judiciário.
Nesta esteira, destaca-se a tarefa constante de, em conjunto com o núcleo de
acompanhamento do Contencioso Geral, visitar os colegas no máximo possível
de unidades e ouvir seus pleitos e argumentos para buscar uma solução
junto aos órgãos superiores da carreira. Os anseios da carreira são sempre
computados e estudados para que se busque a solução que melhor se adeque
aos procuradores de banca. Além disso, houve a atuação junto às outras
Secretarias de Estado, bem como reunião com o próprio Governador para
tratar dos problemas que afligem os procuradores, tais como, em determinado
momento, a falta de verba para pagar contadores, a necessidade de uma
carreira de apoio, bem como a urgente demanda de concurso de ingresso de
novos colegas.

Após apresentar déficit no biênio 2014/2015, APESP volta a ter superávit
orçamentário em 2016

N

o ano de 2016, com transparência e
responsabilidade,
foram
adotados
procedimentos de gestão necessários
para recompor as reservas financeiras da
APESP, uma vez que os balanços de 2014 e
2015 apresentaram déficit contábil total de R$
226.094,41 e déficit financeiro superior a R$
400.000,00, conforme publicado no APESP em
Movimento no. 112 (março de 2016).
Em um ambiente de alta de inflação e recessão
econômica, dentre outras medidas, buscou-se a
redução de despesas através da renegociação de
contratos, alteração do sistema de compras de
passagens e reembolso de despesas dos diretores
e associados com viagens e estadias e redução
dos gastos com impressão e correios.
Pode-se afirmar que tais medidas obtiveram
bastante sucesso, destacando-se a redução de
44% no contrato de serviço de informática, 61%

na assessoria para obtenção de licenças e alvarás,
28% no gasto com energia elétrica, 4% com
telefonia, 33% em materiais gráficos, 60% com
despesas de viagens e estadias, 23% com despesas
de correios, 17% com reembolsos e 58% com
editoração.
Nossas receitas tiveram aumento de 10%,
com ênfase para o aumento das contribuições
dos associados (9%) e dos repasses das empresas
conveniadas (22%).
O excelente resultado foi revertido para o
associado através do aumento no número de
eventos realizados, em todo Estado, com destaque
para cursos de degustação de vinho, curso de
degustação de cerveja, participação da Equipe
APESP em corridas de rua em diversas cidades do
Estado, sessões esportivas no Parque do Ibirapuera
e no tradicional futebol, além das festas e encontros.
Nossas despesas com eventos e promoções tiveram
aumento de 25% no último ano.

Ainda houve contratação de assessoria de imprensa
para a associação e o Espaço APESP passou a
contar com empresa de publicidade e estratégias
de marketing digital.
Com relação ao Espaço APESP, os resultados
esperados ainda não foram obtidos: a receitas
tiveram pequena redução de 3%, compensadas
pela redução das despesas em 14%. O resultado,
ao final do exercício, foi a redução do déficit anual
do Espaço APESP em 28%.
Ao final do exercício, o balanço apresentou
superávit contábil de R$ 195.986,18 e superávit
financeiro de R$ 333.915,23. O saldo de nossas
aplicações financeiras saltou de R$ 813.936,48
para R$ 1.147.851,71, recompondo parte de nossa
capacidade operacional para atendimento de
compromissos extraordinários e emergenciais.

Newsletters
O boletim Por Dentro da APESP foi criado,
com layout moderno, para levar de forma mais
organizada para os associados as notícias da
APESP.
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Órgão Superior

Órgão Superior

Nível I

expressiva

Com
presença, carreira recepciona
novos

E

NÍVEL III
Contencioso
Geral

Conselheiros
Eleitos

m 11/1, o auditório do Centro de Estudos
ficou repleto com mais de 120 Procuradores,
que foram prestigiar a posse dos novos
Conselheiros eleitos para o Conselho da PGE-SP
– único Órgão Superior da Procuradoria que tem
membros escolhidos diretamente pela carreira. Logo
após a solenidade, os presentes desfrutaram de um
agradável coquetel oferecido pela APESP.

Renan Raulino Santiago (titular):

Ingressou na PGE-SP em 2013 e está classificado na PR da
Grande São Paulo desde então.

Thiago de Paula Leite (suplente):

Priscilla Souza e Silva Menário Scofano (titular):

Ingressou na PGE-SP em 2013 e está classificado
na Procuradoria Judicial.

Ingressou na PGE-SP em 2010 e está classificada na
Procuradoria Judicial desde 2013.

Rodrigo Augusto de Carvalho Campos (titular):

Ingressou na PGE-SP em 2004 e está classificado na Seccional
de São José dos Campos da Procuradoria Regional de Taubaté
desde de 2015.

Nível I I

Em seu discurso, feito em nome dos Conselheiros eleitos, o representante da Consultoria
Geral, Rogerio Augusto da Silva – candidato mais votado, com 398 votos –, frisou que
o momento é de união, destacando que o próximo biênio poderá ser o mais difícil da
história do Colegiado. “Sem ideologia nem vaidade. A desconstrução não vale a pena.
Sair da crise exige senti-la, entendê-la e debelá-la. Todos juntos”, afirmou.
Dessa forma, o Conselheiro entende que a participação de toda a carreira será
fundamental. “O Procurador terá conhecimento prévio dos assuntos que serão debatidos
na sua casa e poderá preparar-se para oferecer sua imprescindível contribuição. Ouvir
muito, dialogar muito, trabalhar muito, para elevar-se muito! Somos integrantes da
mesma carreira e a serenidade deve ser a tônica de nosso convívio e discurso. Mas sem
se olvidar da independência, transparência e representatividade. Os membros eleitos
devem personificar todo o grupo. Todo ele, sem exceção”. O Colegiado será composto
no biênio 2017/2018 por:

Ingressou na PGE-SP em 2002 e atualmente é o Coordenador
da Coordenadoria de Execuções contra a Fazenda Pública
da Capital - CEFAP.

Ingressou na PGE-SP em 2010 e está classificada na
Procuradoria Judicial desde 2011.

Henrique Martini Monteiro (titular):

Ingressou na PGE-SP em 2006 e está
classificado na Seccional de Bragança da Procuradoria
Regional de Campinas desde 2007.

Rodrigo Leite Orlandelli (suplente):

Ingressou na PGE-SP em 2013 e está classificado na
Procuradoria Judicial desde então.

Consultoria
Geral

Contencioso
Tributário Fiscal

Sidnei Paschoal Braga (suplente):

Heloise Wittmann (suplente):

NÍVEL IV

NÍVEL V

Valeria Cristina Farias (titular):

Ingressou na Procuradoria Geral do Estado em 1994, na
Procuradoria Regional de Santos, unidade em que permanece
até a presente data.

Rogerio Augusto da Silva (titular):

Ingressou na PGE-SP em 2010 e está classificado na CJ da
Secretaria de Desenvolvimento Social desde 2011.

Rebecca Corrêa Porto de Freitas (titular):

Anna Candida Alves Pinto Serrano (titular):

Ingressou na PGE-SP em 2010 e está
classificada na Procuradoria Fiscal desde 2013.

Ingressou na PGE-SP em 1991 e está classificada na CJ
do DETRAN desde 2011.

Monica Maria Petri Farsky (suplente):

Ingressou na PGE-SP em 1994 e desde 2013 encontra-se
classificada na Procuradoria Fiscal.

Cristina Mendes Miranda de Azevedo (suplente):
Ingressou na PGE-SP em 2010 e está classificada na
Procuradoria Fiscal desde 2013.
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Jessica Helena Rocha Vieira Couto (suplente):
Ingressou na PGE-SP em 2010 e
está classificada na CJ da Secretaria de Logística
e Transportes desde de 2011.

André Brawerman (suplente)
(não compareceu à solenidade de posse):

Ingressou na PGE-SP em 1994 e está classificado na PGE
em Brasília desde 2011.
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Olhar Digital
A foto do Procurador do Estado, classificado na PR de São José
do Rio Preto, André Gardesani, foi “clicada” em julho de 2016,
no Viaduto Santa Ifigênia, em São Paulo.

A foto da Procuradora do Estado, em exercício na CJ da SSPSP, Maria Cecília Saez, foi tirada no mês de outubro de 2016,
em frente ao prédio da Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania do Estado de São Paulo (ao fundo, do lado direito, se
delineia o antigo prédio do Primeiro Tribunal de Alçada Cível –,
no Pátio do Colégio).

Endereço: Rua Libero Badaró, 377, 9º andar, Edifício Mercantil Finasa
Te l e f o n e : ( 1 1 ) 3 2 9 3 - 0 8 0 0
www.apesp.org.br

