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Deputado Fernando Capez inaugura 
café da manhã com procuradores

No dia 21/02, o deputado Fernando Capez (PSDB) 
inaugurou uma nova atividade na Apesp: o café 
da manhã com parlamentares. Iniciando o seu 2º 
mandato, em 15 de março próximo, Capez (que 
será o deputado mais votado atuando na Alesp) 
colocou-se à disposição dos procuradores nos 
pleitos legislativos. A presidente Márcia Semer 
lembrou o importante auxílio que o deputado 
prestou à carreira na oportunidade da tramita-
ção do PLC 53/2008, depois convertido na lei 
1.082/2008. Especificamente, para restabelecer o 
critério da antiguidade para a promoção dos pro-

curadores, não contemplado na proposta inicial. 
Os principais temas debatidos foram: necessidade 
de criação de carreira de apoio-técnico admi-
nistrativo na PGE; encaminhamento do projeto 
da LOPGE à Alesp; tramitação do PLC 33/2006, 
sobre a defesa dos agentes públicos pela PGE; 
proposta de criação de uma Frente Parlamentar 
da Advocacia Pública na Assembleia Legislativa. 
A próxima edição do Jornal do Procurador trará 
maiores informações do encontro com o deputado 
Capez e também da iniciativa do café da manhã 
com parlamentares.



2

Suspensa por 60 dias a cobrança da taxa de 
inscrição para novos associados da Apesp

Apesp cria grupo de estudos para debater 
reformulação da LOPGE

Reitor da PUC SP recebe diretoria da Apesp. 
Em pauta, parceria com a TV PUC

Jantar em homenagem ao vice-presidente  
da República, Michel Temer

Os colegas que desejarem se associar à Apesp esta-
rão isentos durante 60 dias, a partir de 1o de feve-
reiro de 2011, do pagamento da taxa de inscrição. 
O Estatuto de nossa entidade estabelece (art. 5o, 
parágrafo 1o) que, para ingressarem no seu qua-
dro associativo, os procuradores do Estado devem 
recolher uma taxa de inscrição, atualmente no 
valor de seis contribuições mensais (R$ 780,00). O 
Estatuto isenta desse pagamento apenas os novos 
procuradores, desde que se inscrevam no prazo de 
até 180 dias após a sua posse na PGE.

 Mas o mesmo Estatuto (art. 5o, parágrafo 
2o) faculta à diretoria da APESP suspender a 

cobrança dessa taxa para todos os interessados, 
mesmo não sendo novos na carreira, por até 60 
dias consecutivos em cada ano. A diretoria da 
APESP, visando facilitar o retorno dos colegas 
que no passado se desassociaram de nossa enti-
dade, resolveu fazer uso dessa faculdade.

Assim, fica suspensa a cobrança da taxa 
de inscrição dos procuradores do Estado que 
se associarem à APESP entre 1o fevereiro e 4 de 
abril deste ano. 

Solicitamos a divulgação a todos os colegas 
que ainda não sejam sócios de nossa entidade.

 Dentre as prioridades elencadas pelo procurador-
geral, Elival da Silva Ramos, está a atualização da 
Lei Orgânica da PGE. A intenção, externada em 
recente sessão do Conselho, é que a proposta seja 
assinada pelo Governador Geraldo Alckmin ainda 
em 2011 e votada na Alesp em 2012.

O Gabinete já constitui um grupo para a rea-
lização desse trabalho que terá como base o an-
teprojeto de LOPGE elaborado por outro grupo 
de trabalho, que foi constituído pela Resolução 
PGE nº 142, de 25 de abril de 2002. O prazo para 
conclusão do trabalho será de 60 dias.

A Apesp, como entidade de classe, lutará para 
que a carreira seja ouvida e suas necessidades 
e prioridades contempladas na nova LOPGE. 
Nesse sentido, a Associação criou um grupo de 
estudos que elaborará propostas que servirão de 
subsídios para sua atuação. 

O grupo de estudos da Apesp ficou assim 
constituído: José Damião de Lima Trindade, 
Sebastião Staut Júnior, Thiago Luís Sombra, Ana 
Cristina Leite Arruda, Paulo de Tarso Neri, Caio 
César Guizzardi Silva e Rafael Camargo Trida.

A diretoria da Apesp reuniu-se no início de feve-
reiro com o reitor da PUC SP, Dirceu de Mello, 
e com diretor geral da TV PUC, professor Julio 
Wainer. Durante o encontro foi possível pros-

seguir com as tratativas para a viabilização de 
um programa sobre a Advocacia Pública na TV 
Justiça. A Apesp foi representada por Márcia Se-
mer, presidente, e Shirley Tomé, secretária-geral. 

No próximo dia 18/03 (sexta-feira), às 20h30, a 
Apesp organizará um jantar em homenagem ao 
associado Michel Temer, duas vezes procurador-
geral do Estado e atual vice-presidente da Repú-

blica. O evento será no Buffet França, localizado 
na Avenida Angélica, 750 – Santa Cecília. Maiores 
informações pelo telefone (11) 3293-0800 com 
Chrystiane ou Marlene. 
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Contribuição compulsória ao IAMSPE pode ser 
contestada em juízo 

Em março, visita monitorada será ao Museu 
do Ipiranga

A contribuição compulsória para o custeio de 
assistência médica oficial (IAMSPE), imposta com 
base no Decreto-lei n. 257/70, com a redação dada 
pela Lei n. 2.815/81, pode ser contestada em juízo. 
O problema afeta apenas os procuradores da ativa, 
pois os aposentados podem, a qualquer tempo, 
pleitear o cancelamento da inscrição como contri-
buinte. O associado que tiver interesse em ingressar 
com uma ação judicial deve entrar em contato di-
retamente com o dr. Ricardo Luiz Marçal Ferreira, 
enviando a documentação relacionada abaixo:

a) preenchimento de procuração e de carta 
contrato de honorários. Os documentos po-
dem ser encontrados no site da Apesp (seção 
notícias);

b) cópia de um hollerith recente;
c) para os procuradores que tenham 60 (sessen-

ta) anos ou mais, é necessário enviar uma 
cópia simples das cédulas de identidade para 
que se possa pleitear prioridade de trâmite 
processual (art. 71, da Lei federal n. 10.741/03 
– Estatuto do Idoso).

Em 23/03, às 14h00, a visita monitorada será ao 
Museu Paulista – carinhosamente conhecido pelos 
brasileiros por Museu do Ipiranga. Os participan-
tes poderão apreciar as exposições permanentes 
do Museu: 1) Galeria Universo do Trabalho – Téc-
nicas, Artes e Ofícios em São Paulo na passagem 
do século 19 para o 20; 2) Salão Nobre – com a 
tela “Independência ou Morte”; 3) Ala Cotidiano 
e Sociedade – Espaço doméstico e de comporta-
mento social em São Paulo na passagem do século 
XIX para o século XX; 4) Galeria Universo do Tra-
balho – A cidade se transforma: serviços públicos 
em São Paulo (1890 a 1920); 5) Saguão e Escadaria 
– Decoração interna do edifício confeccionada 
nas décadas de 1920 e 1930. Sintetiza a formação 
histórica do Brasil e de São Paulo; 6) Ala História 

Reunião de representantes da Apesp

Em fevereiro, a Apesp realizou nova reunião com os 
representantes nas Unidades da PGE. Os principais 
assuntos tratados foram: 1) todos manifestaram 
grande preocupação com o PLC 33/2006. Para 
os presentes, essa não seria uma prioridade da 
carreira, devendo a PGE centrar forças na sua es-
truturação com a criação de uma carreira de apoio;  

2) reformulação da LOPGE; 3) necessidade da cria-
ção de uma carreira de apoio, 4) regulamentação da 
GAE; 5) aumento do valor da bolsa dos estagiários. 

A representante  de  Brasí l ia , Patr íc ia 
Arzabe,reportou a aposentadoria de quatro fun-
cionários daquela unidade em menos de dois meses, 
o que trará grande dificuldade a todos que lá atuam. 
Além disso, informou que na unidade de Brasília 
não se consegue recrutar estagiários em razão do 
baixíssimo valor da bolsa, propondo como alter-
nativa a contratação de estagiários por intermédio 
do CIEE. Outros representantes relataram idênticos 
problemas com falta de funcionários de apoio e de 
estagiários.

do Imaginário – Pinturas históricas confecciona-
das nos séculos XIX e XX, que integram o acervo 
do Museu Paulista. Venham participar desta ati-
vidade! Maiores informações pelo telefone (11) 
3293-0800, com Marlene ou Chrystiane.
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Diretoria Gestão 2010/2012
Presidente
Márcia M. Barreta Fernandes Semer  
Vice-Presidente  
Zelmo Denari 
Secretária-Geral  
Shirley Sanchez Tomé
Diretora Financeira  
Cristina de Freitas Cirenza
Diretora Social e Cultural  
Márcia Junqueira Sallowicz Zanotti
Diretora de Previdência e Convênios  
Ana Maria Bueno Piraino
Diretor de Patrimônio  
José Carlos Cabral Granado
Diretor de Comunicação  
Daniel Carmelo Pagliusi Rodrigues 
Diretor de Assuntos Parlamentares  
Thiago Luís Sombra
Conselho Assessor  
José Damião de Lima Trindade, José do Carmo 
Mendes Junior, Maria Christina Tibiriçá Bahbouth, 
Maria Clara Gozzoli, Mary Chekmenian, Sebastião 
Vilela Staut Jr.
Conselho Fiscal 
Caio Augusto Limongi Gasparini, Caio César Guz-
zardi Silva, Norberto Oya
Edição e redação de textos 
Cristiano Tsonis (MTB 30.748)
Projeto gráfico Fonte Design
Tiragem 1.600 exemplares

Acesse a versão on-line do APESP EM MOVIMENTO 
no site <www.apesp.org.br>. Publicação periódica 
distribuída gratuitamente pela Apesp. 

Convênio em destaque: 
financiamento 
imobiliário com a Poupex
A Apesp firmou recentemente um convênio com a 
Associação de Poupança e Empréstimo (Poupex). 
Gerida pelo Banco do Brasil e com mais de 1,1 
milhões de poupadores, a Poupex já financiou 
desde a sua fundação mais de 30 mil unidades 
habitacionais em todo o Brasil. Dentre as princi-
pais vantagens que os associados da Apesp podem 
obter com a Poupex estão:

· Possibilidade de apresentação tanto do holerite 
da verba honorária quanto da Fazenda para cál-
culo da renda e prestações. Em ambos os casos, 
a taxa de juros aplicada é idêntica.

· Taxas de juros para financiamentos imobiliários 
inferiores à média do mercado. Tal comparação 
pode efetuada em sites de outras instituições 
financeiras.

· Os financiamentos podem ser obtidos para imó-
veis novos, usados e em construção.

Para obter maiores informações e simular cálculos 
de financiamento, acesse o site www.poupex.com.
br . O telefone para contato é 0800 61-3040.

ATENÇÃO: os associados da Apesp receberão por cor-
reio, diretamente da Poupex, um boletim informativo 
para maiores esclarecimentos!

Apesp retoma agenda  
de visitas às Unidades  
pela PR1 e Judicial
No mês de fevereiro, a Apesp retomou a agenda de 
visitas às Unidades da PGE com profícuos encon-
tros na Procuradoria Judicial e PR1 – Seccionais 
de Osasco, São Bernardo do Campo, Diadema,  
Santo André e Gabinete da Chefia. As principais 
preocupações externadas pelos colegas foram fun-
damentalmente: 
· precárias condições de trabalho no que se refere 

a pessoal administrativo, falta de servidores de 
apoio (muitos já na iminência de se aposentar) 
e a carência de estagiários. 

· importância da valorização do valor da bolsa 
dos estagiários para melhor seleção e perma-
nência dos estudantes. 

· rápida regulamentação da GAE

Diretoria da Apesp em visita à Seccional de Osasco

· proposta de ampliação das atribuições da PGE 
para defesa de agentes públicos em processos 
administrativos e judiciais. Na avaliação dos 
colegas, o texto que foi enviado para a Alesp é 
muito amplo. Ademais, sugeriu-se que o tema 
fosse tratado no bojo da discussão na reformu-
lação da LOPGE

· foi proposta a realização de visitas culturais 
monitoradas também aos finais de semana para 
atendimento dos colegas da ativa interessados 
em tomar parte nesse tipo de evento.


