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Projeto “APESP nas Regionais” leva lazer,  
cultura e convênios para associados do Interior 
O projeto “APESP nas Regionais” foi criado para atender os as-
sociados do Interior, levando para os colegas opções de lazer, 
cultura, esporte e benefícios em convênios. Conheça as iniciati-
vas da APESP para interiorizar a sua atuação: 

- Em parceria com a Associação 
Brasileira de Sommeliers (ABS), 
a APESP promoveu, em 24/5, 
uma degustação de “Vinhos 
dos EUA” para os associados de 
Bauru e região, quando foram 
apresentados vinhos do Estado 
de Oregon - famoso por seus 
ótimos Pinots e comparáveis aos 
grandes vinhos da Borgonha. 

- Para os dias 22 e 29 de junho e 
em 6, 13 e 20 de julho (quartas-
-feiras), estão agendadas aulas 
do curso básico “O Vinho e seus 
Fundamentos”, organizado pela 

Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) – Litoral Paulista, que será oferecido para os asso-
ciados de Santos e região.

- A APESP celebrou convênios com as academias Bio Ritmo (Unidades Piracicaba e Limeira) 
e Cia Athletica (Unidades Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos) em benefício dos 
associados do Interior. Conheça as condições no site www.apesp.org.br.

- A APESP patrocinou as inscrições na Track&Field Run Series – Etapas: Iguatemi – Campinas; 
Esplanada – Sorocaba; Iguatemi – Ribeirão Preto; Colinas – São José dos Campos; Iguatemi – 
São José do Rio Preto.
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APESP visita colegas da Procuradoria Fiscal e 
equipe da Subprocuradoria da Área

Em 16/5, o Núcleo Tributário Fiscal da APESP, 
sob coordenação do Diretor Financeiro Fabri-
zio de Lima Pieroni, esteve presente na Pro-
curadoria Fiscal (Fazenda Ré e Autora) para 
tratar com os colegas da Unidade (foto abaixo)
temas de fundamental interesse, tais como a 
falta de estrutura, quadro defasado de Procu-
radores, medidas para reduzir a litigiosidade, 
uniformização de procedimentos internos, 
problemas operacionais em razão da Unida-
de estar fisicamente alocada no prédio SEFAZ 
etc. Além do Coordenador do Núcleo, parti-
ciparam do encontro a Secretária-Geral da 
APESP Mônica Zingaro e Conselheiro Fiscal 
Paulo Cordioli. No dia seguinte (17/5), o Nú-
cleo visitou a equipe da Subprocuradoria Ge-
ral da Área (foto acima), que foi representada 
pela Subprocuradora Maria Lia Pinto Porto 
Corona e as colegas Ana Lucia Correa Freire 
Pires de Oliveira Dias e Regina Maria Sartori.  
Dentre os temas tratados, estiveram:

– A APESP demonstrou sua discordância 
com a proposta levada a cabo pelo GPGE 
sobre a intimação pessoal e pleiteou que 
qualquer forma eletrônica de intimação 
não seja aplicada às execuções fiscais físicas. 

– A revisão da orientação que trata da atuação 
dos Procuradores em arrolamentos para co-
brança de ITCMD.

– A falta de recursos e a nomeação de assisten-
tes técnicos.

– Proposta de peticionamento de pedidos de 
extinção de execuções fiscais eletrônicas por 
remissão e desistência diretamente pela Sub-
procuradoria Geral ou Procuradoria da Dívi-
da Ativa.

– Melhorias no PGE-NET, tais como a inser-
ção no status e valor do débito na tela inicial 
do fluxo.

– Problemas no PGE-NET, tais como a capta-
ção de intimações eletrônicas de embargos à 
execução e a contagem dos prazos.

– Proposta de disponibilização remota de 
acesso ao Sistema da Dívida Ativa.

– O atendimento ao público e a segurança de 
Procuradores e Servidores.

– Propostas de redução de litigiosidade, como 
a dispensa de contestação em ações de IPVA 
em casos de veículos furtados, adquiridos por 
deficientes físicos ou leiloados como sucata.

– Discussão sobre a defesa da FESP nas ações 
envolvendo as teses da inidoneidade e dos ju-
ros legais.

– Proposta de disponibilização da minuta das 
novas rotinas do Contencioso Tributário Fis-
cal para análise e sugestões da carreira.
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O Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, o Diretor Financeiro, Fabrizio de Lima Pieroni, e a Se-
cretária-Geral, Monica Zingaro, visitaram em 5/5 o Corregedor Geral Sérgio Itikawa e a equipe 
de Corregedores Auxiliares para tratar de assuntos de interesse da carreira. Os principais pontos 
abordados foram:

– A APESP solicitou que ficasse formalmente consignado o período em que a PGE ficou privada 
de contadores e assistentes técnicos, de modo a consignar que eventual não impugnação de pos-
síveis incorreções em cálculos não pode ser imputada aos Procuradores. O Corregedor Geral se 
mostrou sensível ao pedido e prometeu estudar o assunto.

– Também foi tratado da situação crítica vivida pelas unidades, principalmente do Interior, 
diante da falta de Procuradores e aumento da litigiosidade. Foram discutidas propostas colhidas 
nas visitas da APESP às Unidades e as consequências da criação dos núcleos especializados pela 
Subprocuradoria Geral da área do Contencioso Geral.

– A APESP entende que deve haver maior envolvimento da Corregedoria, como órgão superior 
da carreira e detentora de dados precisos sobre as bancas, na solução dos problemas.

– A APESP também afirmou que em eventuais procedimentos administrativos disciplinares 
a situação crítica vivida pelas Unidades deve ser levada em consideração e, se possível, para a 
tranquilidade dos colegas, estabelecendo formalmente tal critério. Nesse sentido, a APESP trou-
xe como exemplo a Ordem de Serviço nº 3, de 2008, da Corregedoria Geral da AGU. O Corre-
gedor Geral afirmou que a circunstância do caso concreto impõe levar em consideração todos 
os aspectos citados na mencionada Ordem de Serviço.

– Também foi tratada a questão da implementação do “Home Office”. Nesse ponto, o Correge-
dor Geral elogiou a minuta apresentada pela APESP no início do ano, entendendo que a discus-
são avança para a implementação do teletrabalho no âmbito da PGE em breve. 

Corregedoria Geral da PGE-SP recebe a APESP 
em audiência 
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Diretoria Gestão 2016/2017

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
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 
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

O Procurador do Estado de São Paulo e as-
sociado de nossa entidade, Michel Temer, 
assumiu interinamente o cargo de Presidente 
da República Federativa do Brasil em face da 
decisão do Senado Federal de reconhecer a 
existência de indícios de crime de responsabi-
lidade por atos praticados pela Excelentíssima 
Presidente da República Dilma Rousseff. Neste 
momento difícil da vida nacional, a Associa-
ção dos Procuradores do Estado de São Paulo 
(APESP) deseja que seu ilustre associado, cuja 
atuação política sempre honrou a Procurado-
ria Geral do Estado por sua competência, leal-
dade e destacado espírito público, trace a nova 
trajetória firmado nesses mesmos valores e na 
perspectiva de alcançar a paz, a harmonia e a 
justiça social no Brasil. O Presidente da Repú-
blica em exercício, Michel Temer, ingressou 
por concurso público nos quadros da Procura-
doria Geral do Estado de São Paulo em 1970, 
quando foi designado para atuar no setor de 
mandado de segurança da Procuradoria Ad-

ministrativa. Exerceu o cargo de Procurador 
Geral do Estado em dois períodos: de 16 de 
março de 1983 a 31 de janeiro de 1984 e de 6 
de abril de 1991 a 8 de outubro de 1992. Eleito 
para o Congresso Constituinte, Michel Temer 
teve papel preponderante para a inclusão na 
Constituição Federal de dispositivos relativos 
à Advocacia em geral e à Advocacia Pública.

Nota da APESP sobre o Presidente em  
Exercício Michel Temer

Nota de congratulação à Procuradora do  
Estado Flávia Piovesan

A Procuradora do Estado de São Paulo e as-
sociada de nossa entidade Flávia Piovesan 
aceitou o convite do Presidente em Exercício, 
Michel Temer, e deverá em breve assumir a Se-
cretaria Nacional de Direitos Humanos. Além 
de profissional exemplar que honra e dignifica 
a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, 
Flavia Piovesan é uma das maiores autorida-

des na área de Direitos Humanos, reconhecida 
internacionalmente por sua capacidade inte-
lectual e comprometimento. Cumprimenta-
mos a ilustre colega por ter aceito esse desafio, 
desejando-lhe sucesso nessa nova empreitada.


