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Integração nacional fortalece
luta dos procuradores

Radar: um panorama das PGEs pelo Brasil

m 08/08, dirigentes
das entidades represe -
ntativas da carreira de
procurador de Estado

reuniram-se na Apesp (veja
lista de presença na pag. 3)
para comparti lhar as
dificuldades das PGEs ,  expor
experiências de lutas regionais
e definir estratégias para uma
intervenção conjunta nas
instâncias federais. “Devemos
destacar a relevância da
iniciativa, para traçarmos os
caminhos que as procuradorias
estaduais devem seguir no
enfrentamento de todos os
difíceis desafios que surgirão.
A nossa força v em da união” ,

presença das entidades representativas dos procuradores estaduais ensejou a estréia, nas edições do
Apesp em Mo vimento , da seção “R adar ”, que abordará mensalmente a situação das PGEs pelo Br asil e os
movimentos em defesa das prerrogativas constitucionais, dignidade remuneratória e condições de trabalho.
Nesse sentido, a Anape mant ém uma atuação incansável: “apenas em 2008, interpomos várias ADIs e

ações civis públicas para defender as prerrogativas dos procuradores de Estado. Ações contra a criação de
cargos de comissão de assessores jurídicos na administração direta, que é função privativa de procuradores, e
contr a a terceirização da dívida ativ a par a escritórios priv ados e par a bancos” , afirma R onald Bicca.

A

afirma Ivan de Casto Duarte
Martins, presidente da Apesp.

Para Ronald Bicca, presidente
da Anape, o encontro foi uma

oportunidade para conhecer a
realidade nacional:“conhecemos
a situação de outros Estados e
sentimos também que temos
apoio . Isso fortalece a carreir a”.

Representantes de entidades reunidos na Apesp
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Goiás

No mês de julho, os procuradores
do Estado de Goiás – capitaneados
pela APEG – protagonizaram uma
paralisação histórica. A greve, que
durou três dias, interrompeu todas
as atividades da PGE GO.

O protesto foi motivado pela forma
desrespeitosa com que o Governo
vinha tratando as questões
institucionais da Procuradoria e
objetivou alertar a sociedade
goiana sobre as implicações do
desmantelamento do órgão, da

Bahia

Cláudio Cairo Gonçalves, presidente da Associação
dos Procuradores do Estado da Bahia, relatou o
processo de reestruturação vivenciado pela PGE BA.
“Ocorreu uma mudança de Governo, que trouxe uma
nova prática política e institucional e tem demandado
bastante da atuação da Procuradoria. No entanto,
em muitos casos, não se percebe o papel do
procurador no processo de formação das políticas
públicas. Isso tem trazido alguns desgastes para os
procur adores baianos” , afirma. A ex emplo de SP , os
colegas baianos discutem uma lei orgânica da
Procuradoria, “que possa redimensionar a Instituição,
estender as competências na matéria tributária e
reorganizar a atuação no interior do Estado” . No
bojo do processo de reestruturação, os procuradores
baianos tem buscado uma paridade remuneratória
com as carreiras paradigmas, “sob um aspecto de
viabilidade orçamentária. Apresentamos uma proposta
muito viáv el” .

Cláudio Cairo Gonçalves,
presidente da APEB

Outra luta da APEB refere-se à defesa das prerrogativas dos
procuradores. Recentemente, ocorreram problemas com
a contratação de advogados para atuar em processos.
Felizmente, a pronta
reação conseguiu reverter
administrativamente e
paralisar o processo.  Outro
grave problema é a existência
de alguns assessores – sem
formação jurídica – que
elaboram notas técnicas, “em
prática difundida na
administração federal e
trazida para o estado para a
Bahia. T emos, com algum
sucesso, repudiado tal
prática. Mas é uma  tendência
que recrudescerá e
precisaremos ir à Justiça” .

Marcello Terto e Silva e Maria
Elisa Quacken , presidente e 1°
tesoureira da APEG

falta de investimentos na
Instituição, nos procuradores e
servidores. Após diversas
negociações, a carreira decidiu em
assembléia encerrar a paralisação,
pois as tratativas foram bem
encaminhadas. No entanto, a vigília
pela garantia de prerrogativas e
fortalecimento da PGE será
contínua. V ale destacar ainda que
a Anape ajuizou ADI contra
dispositivos da Lei goiana n° 16.272,
de 2008, que criou cargos em
comissão para assessoria jurídica.

A atuação da APEP tem fomentado
a comunicação, não só entre os
procuradores (via fórum de debates
e revista da entidade), mas
também entre a Procuradoria e a
sociedade. Para a atual gestão, a
visibi l idade do trabalho dos
procuradores e os resultados em
prol do erário e dos interesses
públicos revertem, invariavelmente,
em ganhos institucionais. Para a
presidente da APEP , V era Gr ace
Paranaguá Cunha, todas as
conquistas remuneratórias dos
procuradores paranaenses
advieram da apresentação dos
resultados da carreira.

Paraná Rondônia
O governo do Estado de Rondônia não
tem dispensado à Procuradoria Geral o
devido respeito. O agravamento da
situação foi iniciado com a recente
mudança da Constituição estadual, que
possibilitou a nomeação de um
procurador-geral não integrante da
carreira. Resultado: o PGE atual não é
procurador do Estado. Ademais, foram
criados diversos cargos de assessores
jurídicos, todos comissionados, com
funções de procurador do Estado, cujas
decisões invariavelmente atendem aos
interesses diretos do go vernador , ao
invés de zelar pela legalidade dos seus
atos. As informações sobre a
conjuntura de Rondônia foram
coletadas junto à ANAPE .

Vera Grace Paranaguá Cunha,
presidente da APEP .
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As pautas federais, que tramitam no Senado e na
Câmara dos Deputados, também foram alvo dos
debates que enriqueceram o encontro de presidentes.
A cobertura completa desses temas estará presente
na edição n° 37 (agosto/setembro), do Jornal do
Procur ador. Discutiu-se, prioritariamente, a autonomia
das PGEs – prevista na PEC n° 82/2007, de autoria do
deputado federal Flávio Dino (PC do B/MA), que “atribui
autonomia funcional e prerrogativas aos membros da
Defensoria Pública, Advocacia da União, Procuradoria
da Fazenda Nacional, Procur adoria-Ger al Feder al,

Pautas federais

Apesp registra marca institucional
No último 27 de maio, a Apesp conseguiu junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o registro
da marca mista de titularidade “ Associação dos Procur adores do Estado de São P aulo – Apesp” . Após a
publicação oficial da concessão, o registro valerá pelo período de 10 anos. O processo n° 826.824.935,
iniciado em 12/11/2004, foi conduzido pela Mérito Marcas e Patentes. “Definitivamente, é um fato para se
comemor ar. A entidade firma, enfim, sua marca institucional. Justamente no ano em que celebr a 60 anos de
existência” , afirma Iv an de Castro Duarte Martins, presidente da Apesp .

Procuradoria das autarquias e às Procuradorias dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”; a PEC
210/2007, de autoria do deputado Regis de Oliveira
(PSC /SP), que restabelece “o adicional por tempo de
serviço como componente da remuneração das
carreiras da magistratura e do Ministério Público” ; a
PEC n° 358/2005 – reforma paralela do Judiciário; PLC n° 61/
2003, em tramitação no Senado, de autoria do deputado José
Roberto Batochio, que “dispõe sobre cômputo em quádruplo
do prazo para contestar e em dobro para recorrer, quando a
parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público”

ASSOCIAÇÕES REPRESENTADAS NO ENCONTRO:

s procuradores de estado que já contam
tempo suficiente para a aposentadoria e
optaram por permanecer na ativa,
incentivados pelo recebimento do benefício

conhecido por abono permanência, foram colhidos por
uma surpresa nada agradável, ao serem informados
da incidência do imposto de renda sobre essa parcela
de seus holerites.

O problema surgiu quando a Receita Federal, divergindo
do entendimento adotado pela Procuradoria Administrativa

O

IR sobre o abono permanência: entenda a questão

que o tratava como verba indenizatória, editou Instrução
Normativa afirmando que esse abono tem natureza
remuneratória e deve ser submetido à tributação na fonte.
Embora a PA tenha mantido seu posicionamento, o PGE,
acatando a postura da Receita Federal, ordenou a
retenção do imposto de renda na fonte.

Quem estiver sob ameaça de autuação pelo Fisco federal
motivada pelo não recolhimento do imposto durante o
período não tributado, ou desejar questionar o
entendimento esposado, deverá demandar contra a União.

O consenso do encontro foi,
indubitavelmente,a necessidade
de fortalecimento da Anape
como entidade representativa
dos procuradores de Estado,
por meio de campanhas de
combate à inadimplência das
mensalidades e de filiação.
Nesse sentido, acordou-se a
realização de um esforço
concentrado,com apresentação
de resultados práticos, durante
o XXXIV Congresso Nacional de
Procuradores de Estado, que
será realizado entre os dias 19
e 23 de outubro, em Goiás.

Filie-se à Anape
ANAPE  – Associação Nacional de Procuradores de Estado;
APE  – AC – Associação dos Procuradores do Estado do Acre;
APE  – AL – Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas;
APEB  - Associação dos Procuradores do Estado da Bahia;
APECE  - Associação dos Procuradores do Estado do Ceará;
APDF  - Associação dos Procuradores do Estado do Distrito Federal;
APES  - Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo;
APEG  - Associação dos Procuradores do Estado de Goiás;
APREMS  - Associação dos Procuradores do Estado do Mato Grosso do Sul;
APEPA  - Associação dos Procuradores do Estado do Pará;
APEP  - Associação dos Procuradores do Estado do Paraná;
APPE  - Associação dos Procuradores do Estado de Pernambuco;
APPE  - Associação dos Procuradores do Estado do Piauí;
APERJ  - Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro;
APERGS  - Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul;
APER  - Associação dos Procuradores do Estado de Rondônia;
APROESC  - Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina;
APESE  - Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe;
APROETO  - Associação dos Procur adores do Estado do T ocantins.
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Sala São Paulo: procuradores desfrutam
de coquetel e apresentação da Osesp

Galeria

s procuradores que compareceram à
Sala São Paulo, na última sexta-feira,
8/08, desfrutaram de uma belíssima

apresentação da Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo (Osesp), sob a regência
de Alexander V edernik ov, tendo Mikhail R udy
ao piano. Antes do concerto, a Apesp
ofereceu aos colegas um coquetel, em
homenagem aos aniversariantes do mês.
Veja, a seguir , algumas fotos do ev ento (no
site da Apesp, mais fotografias estão
disponíveis).

O
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EXPEDIENTE

O

Homenagem

Dorina Maria Rodrigues Alcântara
(9/08/1955 a 7/06/2008)

companheirismo, a abnegação
e a garra de Dorina Maria
Rodrigues Alcântara geraram
marcas indeléveis em todos os

que tiveram o privilégio de trabalhar
ao seu lado ou desfrutar de sua
amizade. A seguir , o colega R uben Fucs
faz um depoimento em homenagem à
procuradora, falecida em junho.

“Mesmo com uma infância e
adolescência difícil por se tornar órfã
muito cedo, Dorina nunca perdeu a
vontade de lutar e assim continuou,
após o seu ingresso na Procuradoria
Geral do Estado, na área da

Natur al de Bauru, SP , Dorina gr aduou-se em Direito pela PUC SP .  Ingressou na PGE em 1989. A tuou na
Procuradoria de Assistência Judiciária Criminal e na Consultoria Jurídica da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo. Foi corregedora auxiliar da PGE, entre 1994 e 1998. Em 2007 e 2008, integrou a
o Conselho Fiscal do Sindiproesp.

Procuradoria de Assistência Judiciária
Criminal na defesa dos pobres e
humildes. Não foram poucos os seus
embates forenses com toda a garra
que lhe era característica.

A sua combatividade a levou a
participar ativamente da política
interna da PGE, em seguidas eleições
para a Apesp e ao Conselho da PGE.
Não desanimava, sempre estava
pronta para um debate e nunca fugia
das lutas democráticas.

Era uma pequena notável,
inteligente, participativa e

Carteira de Previdência dos Advogados:
APESP acompanha a evolução da crise

riada em 1959, a carteira de previdência dos
adv ogados, atualmente administr ada pelo IPESP ,
pode estar com seus dias contados, pois a
autarquia tem data prefixada para

encerr amento de suas atividades. T al situação preocupa
os cerca de 40 mil contribuintes do sistema, muitos
dos quais procuradores do estado.

A crise envolvendo essa carteira teve início em 2003,
quando, com a edição da lei estadual 11.608, o governo
extinguiu o repasse da taxa judiciária que constituía
substancial receita desse fundo, e agravou-se com a
Emenda Constitucional 45/2004, que passou a impedir
que as custas judiciais recebessem destinação outra
que não as burras do Poder Judiciário.

A situação de colapso anunciado atingiu seu ápice
com o advento da lei estadual 1.070/2007, editada

com o fm específico de criar a SPPREV . É que esse
diploma determinou a extinção do IPESP a partir de 1º
de junho de 2009, sem dizer quem, depois desse evento,
administrará a carteira de previdência dos advogados,
a essa altura já com seu equilíbrio financeiro
inteiramente comprometido, o que faz dela uma filha
enjeitada.

Para lutar pelos contribuintes prejudicados, formou-se
a ADDPA – Associação de Defesa dos Direitos
Previdenciários dos Advogados, que se empenha por
uma solução administrativa para o problema. A APESP
vem acompanhando as reuniões dessa entidade, na
defesa dos interesses de seus diversos associados que
contribuem para essa carteira de previdência, mas é
de suma importância que o procurador participante
adira ao movimento. Para maiores informações, acesse
o site www.advogados-aposentadoria.com.br  .

C

combatente, não se dobrando aos
poderosos, ao contrário, defendia a
sua posição dialogando e
argumentando com todos, seja do
mais humilde servidor ao procurador-
geral do Estado.

Bem-humorada, adorava um bom
papo, festas e confraternizações.
Morreu cedo, deixando saudades,
mas com certeza está ao lado dos
justos, argumentando e defendendo
os seus ideais, como sempre. ”

Ruben Fucs é diretor jurídico
adjunto do Sindiproesp
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RECEITAS
Alugueis
Comissão Access Club
Comissões
Mensalidades
Renda de Aplic. Financ.

 DESPESAS OPERACIONAIS

Água, Luz, Gas
Aluguel / Condominio
Assessoria Contabil
Assessoria de Imprensa
Associação de Classe
Boletim Informativo
Brindes
Copa e Cozinha
Correio
Cursos
Despesas com Pessoal
Despesas Diversas
Despesas Financeiras
Despesas Legais
Despesas Tributárias
Encargos Sociais
Jornal O Procurador
Limpeza e Conservação
Livros, Jornais e Revistas
Locação de Equiptos
Manutenção do Patrimonio
Material de Escritório
Participaçoes Outras Ent.
Propaganda e Publicidade
Reuniões e Convenções
Seguros Diversos
Serviços de Terceiros
Telefones
Viagens e Estadias

Resultado Não Operacional

Depreciação do mês

RESULTADO 2º TRIM/08

685.595,24
145.600,00
82.362,26
71.681,30

372.410,00
13.541,68

594.881,10

17.692,26
24.053,55
5.100,00

30.893,80
7.779,69
2.285,00
4.925,56
1.734,96

25.037,05
6.821,04

135.195,34
9.719,98
1.300,53

928,05
13.896,73
32.929,84
12.511,50
6.012,91

0,00
922,20

21.621,46
5.048,31
5.000,00
5.208,08

106.023,44
14.898,26
66.819,97
13.182,48
17.339,11

15.487,26

15.487,26

75.226,88

1.433.105,51
335.650,00
163.175,35
156.623,57
747.755,00
29.901,59

1.109.579,99

34.016,96
53.593,96
10.200,00
60.491,80
15.559,38
5.575,00

10.531,36
3.746,90

51.669,86
13.242,08

262.496,99
12.661,03
2.815,09
3.037,03

22.369,60
57.025,28
25.668,08
12.428,68

2.227,56
1.885,52

54.634,26
16.040,57
6.500,00
6.208,08

171.115,91
26.158,46

115.513,91
25.473,40
26.693,24

30.974,52

30.974,52

292.551,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

1º Semestre 20082º Trimestre 2008

RECEITAS
Alugueis
Comissão Access Club
Comissões
Mensalidades
Renda de Aplic. Financ.

DESPESAS OPERACIONAIS

Água, Luz, Gas
Aluguel / Condominio
Assessoria Contabil
Assessoria de Imprensa
Associação de Classe
Boletim Informativo
Brindes
Copa e Cozinha
Correio
Cursos
Despesas com Pessoal
Despesas Diversas
Despesas Financeiras
Despesas Legais
Despesas Tributárias
Encargos Sociais
Jornal O Procurador
Limpeza e Conservação
Livros, Jornais e Revistas
Locação de Equiptos
Manutenção do Patrimonio
Material de Escritório
Participaçoes Outras Ent.
Propaganda e Publicidade
Reuniões e Convenções
Seguros Diversos
Serviços de Terceiros
Telefones
Viagens e Estadias

Resultado Não Operacional

Depreciação do mês

RESULTADO 1º SEM/08

C

Gestão Financeira

umprindo o dever de informar seus associados
acerca da gestão financeira dos recursos da
entidade, a diretoria da APESP  publica a seguir
os balancetes de suas receitas e despesas

relativos aos 2º trimestre e 1º semestre do ano de
2008.

O primeiro semestre foi encerrado com resultado
operacional superavitário no montante de R$

292.551,00, obtido graças ao bom desempenho no
período. O saldo positivo não contribui, todavia, para
formação de reservas financeiras da entidade,
porquanto já comprometido com despesas necessárias
à realização dos eventos programados para o segundo
semestre, dentre os quais a festa de final de ano.

Márcia Junqueira Sallowicz Zanotti
Diretora Financeira
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Convênios: desfrute dos benefícios

ADELLE ÓPTICA – ANNE CANZIAN
Rua Estados Unidos, 1619 – São Paulo - SP
Fone: (11) 3085-4285 Benefícios: 15% de desconto
na compra de óculos (exceto produtos em promoção),
podendo ser parcelado em até 4x.

CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA –
INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
(CEU – IICS)
Rua Maestro Cardim, 370 – Bela Vista
Fone: (11) 3251-5377
Benefício: 10% de desconto para os Procuradores do
Estado filiados à Apesp, em todas as atividades
organizadas pela área de Direito do CEU-IICS.

REDE DE CINEMAS CINEMARK
*Benefício: ingressos no valor de R$ 9,00 (exceto no
Shopping Iguatemi em São Paulo)

EXPOAQUÁ EXPOSIÇÃO AQUÁRIO DE SÃO PAULO
Rua Huet Bacelar , 407 – Ipir anga – São P aulo - SP
*Benefícios: ingressos no valor de R$ 14,40 (somente
Aquário) e R$ 19,60 (Aquário e todas outras atrações).

HOPI HARI
Rodovia dos Bandeirantes, Km 72 – Vinhedo – SP
*Benefício: ingressos no valor de R$ 39,90. Podem
ser pagos em até 2x, com cheques para 30 e 60 dias.

NEO GEO WORLD – LOJA 1 – GUARULHOS
(Boliche, parque de diversões e diversões eletrônicas)
Rodovia Presidente Dutra, Km 230 - Piso Térreo -
Internacional Shopping de Guarulhos
*Benefícios: vale ingressos no valor de R$ 29,00.
BOLICHE: de seg. a quinta, válido por 2 hrs com até 6
pessoas por pista; PARQUE: troque na bilheteria do
parque por um cartão com 2 hrs e meia de brinquedos
coletivos liberados (free play) + R$ 29,00 e ganhe R$
12,00 em bônus (não válidos nas máquinas de prêmios,
máquinas de tickets, fotos, alimentos ou bebidas ).

O MUNDO DA XUXA
Parque T emático - A v. Nações Unidas, 22.540 – Jardim
Campo Grande - São Paulo - SP
*Benefício: ingresso único no valor de R$ 25,00;
ingresso para 4 pessoas, no valor de R$ 94,00.

PARQUE DA MÔNICA
Av. Rebouças, 3970 – Shopping Eldor ado – Pinheiros
- São Paulo – SP
*Benefício: ingresso único no valor de R$ 25,00;
ingresso Sansão (3 pessoas) no valor de R$ 65,00.

om o objetivo de prestar serviço ao associado, a Apesp  mantêm convênios com diversos
estabelecimentos par a oferecer aos associados e dependentes descontos em atividades de laz er,
cultur a, prestação de serviços e até produtos. Acesse o site www .apesp .org.br , clique em Con vênios,
e conheça todas as parcerias realizadas pela entidade. Abaixo, publicamos os convênios dos meses

de abril e maio de 2008:

PLAYCENTER
Rua Inhaúma, 263 – Barra Funda – São Paulo
*Benefício: ingressos no valor de R$ 27,90 para
passaporte adulto e R$ 18,90 para passaporte infantil,
podendo ser pago em até 2x, com cheques para 30 e
60 dias.

SOLANGE MARTINS RONCONI (PSICÓLOGA)
Rua Ângelo Máglio , 58 – Vila Y ara – Osasco – SP
Fone: (11) 3681-9455
*Benefício: 30% de desconto nos serviços prestados
aos associados da Apesp e seus dependentes.

TEATRO FOLHA / TIM
Rua Vitorino Carmilo, 444/113 – Santa Cecília - São
Paulo – SP (11) 3124-1560 ramal – 5 /  9605-3094 /
7628-4993 com Isabel.

*Benefícios: Espetáculos infantis – desconto de 50%
para todos associados.
Espetáculos para adultos – desconto de 25% para
todos associados e 50% para associados aposentados,
terceira idade e estudantes. Obs.: após a reserva, o
associado efetuará o pagamento em conta corrente
da empresa com 1 dia de antecedência e, chegará
com 15 minutos antes do espetáculo, para pegar seus
ingressos, com seu lugar já garantido (solicitar dados
bancários para depósito pelo telefone 3293-0800, com
Thiago, ou pelos telefones acima citados).

COLÉGIO CATAMARÃ
Rua Professor João Brito,94 – Vila Olímpia
(11) 3845-0866 - São Paulo - SP

*Benefício: 10% de desconto na prestação de serviços
educacionais, para crianças a partir de 2 anos de
idade, nos cursos de Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, e 10% nas matrículas dos alunos
integrantes.

CLÍNICA NEW YOU
TRATAMENTO COM ENZIMA S
Rua Bento de Andrade, 515 – Vila Primavera
(11) 3051-4333 - São Paulo –SP

*Benefício: 50% de desconto na consulta médica, e
30% de desconto nos tratamentos, dividido em 4x
sem juros. Avaliação estética gratuita.

* Os passaportes podem ser adquiridos diretamente
na Apesp (com Fernanda) e podem ser pagos com
cheques para 30 e 60 dias (exceto Cinemark).
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