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A

atual gestão da diretoria da Apesp (biênio
2014/2015) apresenta nesta edição do Apesp
em Movimento um balanço de gestão do
segundo semestre de 2014. O período foi de extrema
importância na história política da Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo. O movimento “PGE
– Valorização Já” teve como “data símbolo” o dia
03/10/2014, quando a sessão do Conselho da PGE
ficou repleta com a presença de procuradores de
diversos níveis, áreas e locais de atuação. Nas semanas seguintes, compareceram à plateia do Colegiado
quase 300 colegas, 80 inscritos no momento presencial do procurador e mais de 600 em momentos
virtuais (entre mensagens e manifestações de apoio).
O movimento ganhou corpo também nas redes sociais, com a adesão de centenas de apoiadores. Tendo
nascido espontaneamente, a Apesp apoiou a mobilização pela valorização imediata da Procuradoria
desde o seu nascedouro, referendando tal posição
em Assembleia Geral realizada no dia 07/11/2014.

Outro destaque no 2º semestre de 2014 foi pioneira
e histórica iniciativa da Apesp em promover uma
eleição para escolha de uma lista tríplice para o cargo
de procurador geral do Estado, que foi composta por
Márcia Semer, Flávia Piovesan e Derly Barreto. A relação foi entregue ao governador Geraldo Alckmin.
Apesar da recondução de Elival da Silva Ramos, tal
iniciativa pode significar um primeiro e importante passo no caminho da tão almejada autonomia
institucional. “A intenção foi sugerir ao governador,
sem nenhum constrangimento, três nomes para a
escolha do próximo procurador geral. Demos início
a um procedimento que pode ser realidade num
futuro próximo da Advocacia Pública. Ganhamos
mais um instituto democrático” frisa o presidente da
Apesp Caio Guzzardi. Conheça nas próximas páginas maiores detalhes sobre os assuntos supracitados,
bem como o registro das principais atividades desenvolvidas pela atual diretoria da Apesp no segundo
semestre de 2014. Boa leitura!

Atuação perante os Órgãos Superiores da PGE

Sessão histórica do Conselho da PGE, em 24/10/2014

Conselho da PGE
A diretoria da Apesp compareceu semanalmente
nas sessões do Conselho da PGE para levar temas
e pleitos de interesse de toda a carreira:
• A Apesp conclamou a carreira a comparecer
ao Colegiado na sessão de 25/07 para pleitear
a aprovação do processo que propunha um
projeto de lei para a criação de um fundo especial de infraestrutura e desenvolvimento da
PGE (FUNDIPGE), com receitas provenientes
dos emolumentos das serventias extrajudiciais
(mesma fonte que alimenta o FAJ). De autoria
dos ex-conselheiros Thiago Sombra, Márcio
Massei e Leila Kato, a proposta foi aprovada
por maioria de votos. Semelhante fundo foi
criado na PGE do Rio de Janeiro, tornando-se
responsável por uma importante transformação estrutural naquela instituição.
• Em 19/09, a Apesp protocolou ofícios para o
Conselho da PGE, e também para o procurador
geral Elival da Silva Ramos, pleiteando a criação do auxílio saúde para os procuradores do
Estado de São Paulo. Na justificativa dos requerimentos, consta: “(...) O momento é oportuno
pois o Tribunal de Justiça e o Ministério Público
de São Paulo encaminharam à Alesp projetos de
lei (PL 1016/2014 e PLC 34/2014) nesse sentido. Muito provavelmente a Defensoria Pública
fará o mesmo em breve. O benefício pode ser
criado por lei ordinária (art. 128 da Constituição do Estado) e é possível que os custos de
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•

implementação sejam suportados pela verba
honorária dos procuradores, conforme art. 55,
I, da Lei Complementar n. 93, de 28 de maio
de 1974. O valor, limites e proporção do auxílio
podem ser estabelecidos por ato do procurador
geral do Estado, de acordo com o § 3º daquele
dispositivo. Daí não haver grande dificuldade
política ou orçamentária para a criação e efetiva
implementação do auxílio saúde na PGE. Vale
lembrar que semelhante instituto existe em outros órgãos da Advocacia Pública, a exemplo da
PGE-RJ, PGE-MS e PGE-RO, Advocacia Geral
da União, bem como em diversos Tribunais de
Justiça, Ministérios Públicos e outros ramos do
funcionalismo público (...)”. Com o objetivo
de colaborar, a Apesp sugeriu ainda minuta de
projeto de lei, em termos semelhantes aos encaminhados pelo Tribunal de Justiça e Ministério
Público paulistas.
“Outubro inesquecível” – nas sessões do mês
de outubro (dias 3, 10, 17 e 24), o movimento
“PGE – Valorização Já” lotou o Conselho da
PGE: compareceram à plateia quase 300 colegas,
80 inscritos no momento presencial do procurador e mais de 600 em momentos virtuais (entre
mensagens e manifestações de apoio). Apesar
de ter nascido espontaneamente, sem a interferências das entidades de classe, a Apesp apoiou
a mobilização pela valorização imediata da Procuradoria desde o seu nascedouro, referendando
tal posição em Assembleia Geral realizada no

dia 07/11/2014. Em todas as sessões, diretores
da entidade se pronunciaram no Momento do
Procurador e também marcaram presença no
auditório. Na sessão de 17/10, foram apresentadas cinco propostas concretas que na avaliação
do movimento podem ser implementadas em
benefício da carreira: 1. Vale-refeição – Resolução que disciplina a concessão de vale-refeição
em cartão magnético aos procuradores do
Estado de São Paulo e aos servidores da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo; 2. GAE
– Decreto e resoluções disciplinando a Gratificação de Atividade Especial – GAE no âmbito
da Procuradoria Geral do Estado. A proposta
visa a ampliar as hipóteses de concessão da gratificação, de maneira a retribuir adequadamente
as atividades especiais desempenhadas pelos
procuradores do Estado; 3. Natureza da GAE –
Projeto de lei complementar que revoga o art. 8º
da LC n. 724/93; 4. Diária – Proposta de decreto,
nos termos do parecer PA 36/2012, para regulamentar a concessão de diárias e indenização de

despesas de transporte para os procuradores
do Estado de São Paulo, de forma específica em
relação à regulamentação geral hoje vigente. A
proposta, além de utilizar o mesmo parâmetro
da DPE para o valor da diária – 1/30 do valor da
remuneração – tem como propósito implementar uma política indenizatória real que viabilize
o deslocamento dos procuradores, seja para o
exercício de sua atividade ou para aperfeiçoá-lo; 5. Compensação de substituições – Resolução
visando a possibilitar a compensação de dias
de substituição como opção ao recebimento de
GAE. As cinco propostas foram submetidas à
apreciação do Conselho e aprovadas em sessões
do mês de novembro. Agora, com a palavra o
procurador geral Elival da Silva Ramos, que foi
reconduzido pelo governador!

Gabinete da PGE
•

Em 24/09, a Apesp manteve reunião com Eduardo José Fagundes, subprocurador geral da
área do Contencioso Tributário-Fiscal.

Trabalho no Legislativo

Ato pela Valorização da Advocacia Pública, na Alesp, em 18/11/2014

Assembleia Legislativa
•

•

Apesar da falta de acordo no Colégio de Líderes,
o presidente da Alesp Samuel Moreira pautou o
PLC 25 na sessão plenária de 05/08. A diretoria
da Apesp estava vigilante.
Em 06/08, após conclamação da Apesp, mais
de 40 procuradores estiveram na Alesp para
dizer NÃO ao PLC 25. A sessão plenária não
foi instalada por falta de quórum e a discussão sobre a proposta não teve continuidade.

•

A comitiva de procuradores encontrou o líder
do governo Barros Munhoz e os deputados
Carlos Gianazzi, Adriano Diogo e Leci Brandão.
Um agradecimento especial foi feito ao deputado Gianazzi, que no dia anterior havia promovido obstrução ao projeto de lei complementar.
Realizou-se em 18/11, no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa, por iniciativa da Apesp e do deputado Fernando Capez
(presidente da Frente Parlamentar em Apoio à
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Mobilização no Plenário da Alesp, em 18/11/2014

•
•
•

Advocacia Pública), o Ato pela Valorização da
Advocacia Pública. Os procuradores lotaram o
evento para reivindicar uma valorização imediata
da PGE e dizer NÃO ao PLC 25. Compuseram
a mesa os deputados Fernando Capez e Carlos
Giannazi; Telmo Lemos Filho, vice-presidente da
Anape; Caio Guzzardi, presidente da Apesp; e o
subprocurador do Contencioso Geral Fernando
Franco – representando o procurador geral Elival
da Silva Ramos. Concomitantemente, o presidente da Alesp Samuel Moreira colocou o PLC 25 em
discussão. Vigilante, a comitiva de procuradores
se dirigiu ao plenário para protestar e mostrar sua
contrariedade ao PLC 25. Restou que o projeto
não foi votado, mas continuou na ordem do dia.
Em 25/11, na Alesp, os demais diretores da Apesp
estiveram vigilantes pelo NÃO ao PLC 25.
Em 27/11, a diretoria da Apesp foi recebida pelo
deputado Samuel Moreira, presidente da Alesp.
“Sprint final” – No mês de dezembro (dias 2, 3,
9, 10, 16, 17 e 18), uma comitiva de procuradores
mobilizados pela Apesp mantiveram vigília contra
a aprovação do PLC 25. A proposta não foi discutida, não sendo votada na legislatura passada. A
carreira deve continuar em alerta em 2015!

Congresso Nacional
•

4

A Apesp esteve presente em 16/07 no Congresso
Nacional para acompanhar a última semana de
atividades legislativas antes do recesso parlamentar. No Senado Federal, por falta de acordo

•

•

•

entre as lideranças, a votação da PEC 63/2013
– que exclui os adicionais por tempo de serviço
do teto constitucional para os membros da Magistratura e do Ministério Público – foi adiada.
Em 11/11, A Apesp esteve com o deputado Paulo
Teixeira (PT/SP) e com o líder do PT na Câmara,
deputado Vicentinho (SP). Até então, o deputado Vicentinho era o único líder que ainda não
tinha assinado o requerimento de inclusão da
PEC 82 na pauta da Câmara. Agora, a proposta
conta com a subscrição de todos os líderes para
a sua inclusão da ordem do dia.
Em 18/11, o deputado Henrique Eduardo Alves
(PMDB/RN), presidente da Câmara dos Deputados, recebeu o líder do governo Henrique
Fontana (PT/RS) e representantes do Movimento Nacional pela Advocacia Pública, para
buscar convergência para a votação da PEC 82.
Nessa reunião, a Apesp esteve presente.
Em 25/11, a diretoria da Apesp esteve no
Congresso Nacional para a mobilização do
Movimento Nacional pela Advocacia Pública
para pautar a proposta. No Congresso, os representantes da Apesp encontraram os deputados Duarte Nogueira, presidente do PSDB de
São Paulo, e Carlos Sampaio (PSDB/SP), que
externaram seu apoio à PEC da Probidade. A
excelente notícia foi que a PEC 82/2007 atingiu
o terceiro lugar no ranking das cinco proposições com maior número de ligações de apoio
no Disque Câmara (período de 17 a 21/11).

Atuação no Judiciário
Tribunal de Justiça
•

Na sessão de 02/07, o Órgão Especial do TJ SP denegou por unanimidade, nos termos do voto do
relator, desembargador Péricles Piza, os dois Mandados de Segurança (2066327-39 e 2066720-61)
ajuizados pelos deputados Fernando Capez (PSDB), José Bittencourt (PSD), Geraldo Cruz (PT),
Marco Aurélio (PT) Afonso Lobato (PV), que suspendiam a tramitação do PLC 25/2013. A diretoria
da Apesp acompanhou o referido julgamento.

Gestões perante o Executivo estadual

Audiência com o secretário chefe da Casa Civil Saulo de Castro, no Palácio dos Bandeirantes, em 30/09/2014

•

A Apesp participou em 30/09, no Palácio dos Bandeirantes, de audiência com o secretário chefe da Casa
Civil Saulo de Castro. Em pauta, temas de interesse dos procuradores. Estiveram presentes ao encontro
o presidente Caio Guzzardi, a vice-presidente Marcia Zanotti, a secretária-geral Anna Candida Serrano,
o diretor financeiro José Carlos Cabral, o diretor de esportes e patrimônio Sebastião Staut Jr., a diretora
de comunicação Julia Cara Giovannetti e o diretor de prerrogativas Danilo Barth Pires.

Eleições para escolha da lista tríplice
No mês de dezembro, a Apesp promoveu uma
iniciativa pioneira e histórica: uma eleição para
escolha de uma lista tríplice para o cargo de procurador geral do Estado. Com 565 votantes em
uma primeira etapa de votação (dentre os quais,
493 procuradores da ativa e 72 aposentados), por
meio de escrutínio secreto e com a possibilidade
de se escolher seis nomes dentre todos os membros
elegíveis da Instituição (ativos e que não estejam
em estágio probatório), a carreira elegeu uma lista
sêxtupla assim composta: Márcia Maria Barreta

Fernandes Semer (215 votos); 2. Derly Barreto e
Silva Filho (123 votos); 3. Flávia Cristina Piovesan
(122 votos); 4. Thiago Luis Santos Sombra (120 votos); 5. Marcelo José Magalhães Bonício (85 votos);
6. Ivan de Castro Duarte Martins (75 votos). O segundo colocado na eleição foi o colega José do Carmo Mendes Junior (com 214 votos), que preferiu
não participar da lista sêxtupla. Também, o terceiro
colocado, Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo (com
149 votos), não quis permanecer no pleito. O sétimo colocado na eleição foi o presidente da Apesp
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Caio Guzzardi (com 93 votos), que também declinou em razão do compromisso de ocupar cargo eletivo
até o final de 2015, além de conduzir a entidade que promoveu as eleições. Após o segundo turno, com
a participação de 546 votantes (dentre os quais, 432 procuradores da ativa e 114 aposentados), a lista
tríplice ficou assim definida: Márcia Semer (376) votos), Flávia Piovesan (301 votos) e Derly Barreto (222
votos). A relação foi formalmente entregue ao governador Geraldo Alckmin, que optou pela recondução
de Elival da Silva Ramos ao cargo.

Relações Institucionais

Procuradores do Estado de São Paulo no 40º Congresso Nacional de Procuradores realizado em João Pessoa, PB, entre os dias 9 e 12 de setembro

A Apesp participou de reuniões e atividades conjuntas
com as entidades representativas dos advogados públicos, Advocacia, Defensoria Pública e de outros servidores da Administração Pública e da sociedade civil:

Anape
•
•

•
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Em 16/07, a Apesp esteve em reunião na Anape
para discutir o PJe.
Em 5/08, a diretoria da Apesp prestigiou, na
sede federal da OAB, a posse solene da nova
direção da Anape.
A participação dos procuradores do Estado de São
Paulo no 40º Congresso Nacional de Procuradores realizado em João Pessoa, PB, entre os dias 9 e
12 de setembro, foi expressiva e mereceu grande
destaque. A delegação, composta por 37 colegas,
atuou em 40% do total de teses do Congresso.
Os procuradores paulistas apresentaram 12 teses
(três delas aprovadas com louvor) e relataram
outras 16. A colega Flávia Piovesan ministrou a
palestra “Dualismo e as novas tendências jurisprudenciais a respeito da proteção dos direitos
humanos”. Durante o Congresso ocorreu também
reunião do Conselho Deliberativo da Anape, na
qual esteve presente o presidente da Apesp Caio
Guzzardi. Foram realizadas também diversas
reuniões técnicas. A diretoria da Apesp esteve
representada por Caio Cesar Guzzardi da Silva,

•

•

Marcia Junqueira Sallowicz Zanotti, Anna Candida Alves Pinto Serrano, Danilo Barth Pires,
Julia Cara Giovannetti, Renan Teles Campos
de Carvalho, Sebastião Vilela Staut Jr. e Márcia
Semer. Os associados sorteados pela Apesp e que
tiveram custeadas inscrição no Congresso, passagens aéreas e hospedagem foram: Alexandre Ferrari Vidotti, Cláudio Henrique de Oliveira, Derly
Barreto e Silva Filho, Fagner Vilas Boas Souza, José
Paulo Martins Gruli, Leonardo Fernandes dos
Santos, Levi de Mello, Márcio Coimbra Massei,
Margarete Gonçalves Pedroso, Nelson da Silveira,
Nilton Carlos de Almeida Coutinho, Pedro Luiz
Tiziotti, Raquel Barbosa, Vanderlei Ferreira de
Lima e Vanderli Volpini Rocha.
A Apesp participou da reunião do Conselho
Deliberativo da Anape, em 20/10, durante a
realização da XXII Conferência Nacional dos
Advogados, realizada no Riocentro, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro.
Em 25/11, a Apesp participou de reunião do
Conselho Deliberativo da Associação Nacional
dos Procuradores de Estado (Anape) para discutir estratégias para a PEC 82/2007.

Outras entidades
•

A Apesp apoiou as “Jornadas Argentino-Brasileiras de Direito e Políticas Públicas”, realizadas

•

•

•

•

•

•

entre os dias 3 e 5 de agosto, na Villa La Angostura, Província de Neuquén, Patagônia, Argentina.
O evento foi organizado pela Legislatura – Provincia del Neuquén. Após sorteio, com participação franqueada para todos os associados, a
Apesp patrocinou os valores da hospedagem e
inscrição para três colegas: Fábio Wu, Patrícia
Helena Massa e Telma de Freitas Fontes.
Em 18/08, a Apesp sediou um evento para apresentação de relatórios da OEA e Unesco sobre
a proteção da liberdade de expressão no Brasil.
A iniciativa foi da Artigo 19, que contou com
a parceria da Apesp e a participação de outras
entidades integrantes da Rede pela Transparência e Participação Social
Em 25/08, a Apesp participou da cerimônia de
inauguração das novas instalações do edifício
sede da OAB SP e de colocação da foto do conselheiro nato Luiz Flávio D’Urso na galeria de
ex-presidentes dessa Secional.
A diretoria da Apesp reuniu-se em 02/10, na
sede administrativa, com o vice-presidente da
Anape Telmo Lemos Filho e o diretor de filiação
e convênios Cláudio Cairo, para definir atuação
conjunta na área de filiação e convênios.
Em 09/10, a Apesp recebeu em sua sede administrativa a diretoria da Associação Paulista de
Defensores Públicos. Estiveram presentes pela
Apadep a presidente Franciane Marques e o diretor de assuntos legislativos Marcus Vinicius
Ribeiro.
A Apesp apoiou o seminário “Direitos humanos
através dos tempos – a degradação humana”,
realizado em 17/10, no Auditório do Edifício
Victória Business, Araraquara.
Em 03/11, no III Congresso Estadual da Advocacia Pública, realizado na nova sede da OAB
SP, o presidente da Apesp Caio Guzzardi foi
expositor na mesa “A Advocacia Pública como
função essencial à Justiça”, juntamente com
Marcello Terto e Silva, presidente da Anape, e
Marcus Vinicius Armani Alves, vice-presidente
da Comissão da Advocacia Pública da OAB SP.

Gestão participativa
A Apesp tem fomentado a participação das Unidades na gestão da entidade, colhendo sugestões e
pleitos dos colegas da capital e interior. Para isso,
realizou visitas às Unidades e reunião de representantes da Associação.

Comunicação

A nova linha editorial do Jornal do Procurador, que busca
o fortalecimento do debate de ideias e uma maior
participação dos associados, foi mantida nesse 2º semestre. Nas últimas duas edições (que tiveram 20 páginas cada), o jornal apresentou os seguintes artigos:
“O espaço (conquistado) da Assessoria Jurídica do
Governo”, de Tânia Henriqueta; “Assessoria técnico-legislativa, 67 anos de história”, de Marcia Rodrigues
Machado; “Ideias, crenças e o Fundo de Investimento
e Infraestrutura da PGE SP”, de Thiago Sombra; “A
urgência das carreiras de apoio”, de Daniel Carmelo
Pagliusi Rodrigues; “Nossa marca”, de Alexander Silva
Guimarães Pereira, Daniel C. Pagliusi Rodrigues, Derly Barreto e Silva Filho, João César Barbieri Bedran
de Castro e Margarete Gonçalves Pedroso. A opinião
editorial teve, para além dos textos do presidente Caio
Guzzardi, as seguintes colaborações: “Incompatibilidade do controle de frequência na Advocacia Pública”,
de José Carlos Cabral Granado, diretor financeiro
da Apesp; “Claude Gueux”, de Sebastião Vilela Staut
Júnior, diretor de esportes e patrimônio da Apesp.
Nas reportagens especiais, os destaques foram: i)
sabatina com os candidatos ao governo de São
Paulo Geraldo Alckmin, Alexandre Padilha e Paulo
Skaf, e com o candidato à vice-presidência Aloysio
Nunes (edição n. 68); ii) estrutura hierarquizada
da PGE SP (edição n. 69); iii) movimento “PGE –
Valorização Já” (edição n. 69); iii) eleição de lista
tríplice para o cargo de PGE (edição n. 69); iv)
situação dos servidores da PGE (edição n. 69).
Na comunicação eletrônica, foram mantidos no mesmo ritmo os boletins Informativo Jurídico,Acontece na
Apesp, Notícias no Conselho e Comunicados da Diretoria. A utilização das redes sociais (facebook e twitter)
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da Apesp continuou a ser incrementada com considerável acréscimo dos seguidores.
A Assessoria de Imprensa divulgou na mídia, entre
diversos assuntos, a controvérsia em torno do PLC
25; a campanha “82 – A PEC da Probidade” e a
eleição para a lista tríplice para o cargo de PGE.
Veja abaixo os resultados:
• Justiça libera discussão de projeto de Alckmin
sobre Procuradoria de SP – Fonte: site da Folha
de S. Paulo, seção Poder, de 03/07/2014
• TJ SP nega pedido para interromper projeto
que altera carreiras da Procuradoria do Estado –
Fonte: Portal Estado de S. Paulo, de 03/07/2014
• TJ SP libera tramitação de nova Lei Orgânica da
Procuradoria – Fonte: Conjur, de 03/07/2014
• TJ SP derruba liminares que impediam Assembleia de votar Lei dos Procuradores – Fonte:
Blog do Fausto Macedo, de 03/07/2014
• PEC 82: ganha a sociedade, ganha a administração
pública, por Caio Guzzardi, presidente da Apesp
– Fonte: Blog do Fausto Macedo, de 28/08/2014
• Aprovação da PEC 82 é uma oportunidade
histórica, por Caio Guzzardi, presidente da
Apesp – Fonte: Folha Online, seção Tendências
e Debates, de 08/08/2014
• Despedida: o procurador-geral do Estado de São
Paulo, Elival da Silva Ramos, afirmou em reunião
do conselho do órgão na sexta-feira que não
pretende ficar no governo no próximo mandato
de Geraldo Alckmin – Fonte: Folha de S. Paulo,
seção Painel, por Vera Magalhães, de 16/11/2014
• Ato público na Alesp destaca atuação dos
procuradores do Estado contra a corrupção –
Fonte: site da Alesp, de 17/11/2014
• Ato público reúne procuradores para debater
PLC 25 – Fonte: site da Alesp, de 19/11/2014
• Associação vota lista tríplice para substituição
de procurador-geral de SP – Fonte: Folha de S.
Paulo, de 01/12/2014
• Procuradores do Estado elegem lista tríplice
para comando da PGE – Fonte: Blog do Fausto
Macedo, de 02/12/2014
• Procuradores do Estado de SP divulgam lista
de indicados a Alckmin para Procurador-geral
– Fonte: Agência Estado, de 11/12/2014
• Procuradores de SP elaboram inédita lista tríplice para Alckmin – Fonte: Folha de S. Paulo,
de 15/12/2014
• Lista tríplice para Procurador Geral do Estado
– Fonte: Blog do Fred, de 16/12/2014
• Procuradores elaboram inédita lista tríplice
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•

•

•

•
•
•

para Alckmin – Fonte: Gazeta de Limeira, de
16/12/2014
Alckmin receberá, pela primeira vez, lista tríplice para escolha do novo procurador – Fonte:
Jornal GGN, de 16/12/2014
Procuradores elaboram inédita lista tríplice
para Alckmin – Fonte: Jornal Bem Paraná, de
16/12/2014
Democracia bate à porta na advocacia pública.
Alckmin vai ouvi-la?, por Marcelo Semer – Fonte: Blog Viomundo – o que você não vê na mídia,
17/12/2014
Curtas – Eleição Lista Tríplice PGE SP – Fonte:
Valor Econômico, de 17/12/2014
Procuradores fazem lista tríplice para comando
da PGE-SP – Fonte: Conjur, de 17/12/2014
Encantamento dos procuradores: indicados a
novo procurador geral do Estado de SP divulgam carta declarando apoio mútuo aos três
nomes – Fonte: Blog do Fred, 26/12/2014

Prerrogativas
O diretor de prerrogativas da Apesp, Danilo Barth
Pires, apresentou no mês de setembro, em sessão
do Conselho da PGE, proposta para criação de uma
Comissão de Direitos e Prerrogativas no âmbito do
Colegiado. A proposta foi também subscrita pelos
então conselheiros Derly Barreto e Silva Filho, Regina
Marta Cereda Lima, Mariana Rosada Pantano, Dulce
Ataliba Nogueira Leite, Alexander Silva Guimarães
Pereira, Daniel Carmelo Pagliusi Rodrigues, Margarete Gonçalves Pedroso, João Cesar Barbieri Bedran de
Castro, e pelo presidente da Apesp, Caio Guzzardi. Em
28/11/2014, com algumas alterações realizadas pelo
conselheiro relator, Eduardo José Fagundes, que acabaram em parte acolhidas pelo Colegiado, a proposta
foi aprovada por maioria de votos. Com a aprovação
da proposta, o Regimento Interno do Conselho da
PGE passou a viger acrescido do art. 10-A. Ademais,
as atuações em defesa das prerrogativas dos procuradores tiveram continuidade: i) acompanhamento de
interrogatórios e oitivas de testemunhas em processos administrativos disciplinares em curso perante a
Corregedoria Geral da PGE; ii) atendimento de procuradores do Estado que tiveram suas prerrogativas
violadas, sempre com sugestão de procedimentos por
parte da Apesp; iii) atendimento de advogados com
pretensão de atuação na defesa de procuradores do
Estado; iv) visitas às unidades da PGE com problemas
relacionados à violação de prerrogativas.

Social e Cultural

Visita monitorada de 17/07 ao Museu da Imigração

Em 11/10, ocorreu a tradicional festa para comemorar
o Dia das Crianças, na chácara "Floresta", São Bernardo
do Campo, SP

•

•

•

•

A Apesp promoveu as seguintes
visitas monitoradas: 17/07 – Museu
da Imigração; 13/08 – à exposição
“Mayas: revelação de um tempo
sem fim”, em cartaz na OCA do
Ibirapuera; 03/09 – exposição retrospectiva
da artista suíça, naturalizada brasileira, Mira
Schendel, em cartaz na Pinacoteca do Estado
de São Paulo.
Em 23/09, a Apesp ofereceu um curso sobre
a última ópera escrita por Wolfgang Amadeus Mozart: "A Flauta Mágica – Testamento
Político-Ideológico de W.A.Mozart”. O curso
foi ministrado por nosso colega aposentado
Miranda Leão.
Em 25/09, a Apesp realizou um curso de vinhos
(em aula única) com a enóloga Alexandra Corvo, com ênfase na prática de harmonização e
combinação de queijos e vinhos.
Em 11/10, ocorreu a tradicional festa para
comemorar o Dia das Crianças, na chácara
“Floresta”,, São Bernardo do Campo, SP.

Festa de fim de ano da Apesp, promovida em 06/12, com a banda Skank

•

•

Em 05/11, no Espaço Apesp, foi realizado um
agradável happy hour para prestigiar colegas
que lançaram livros e expuseram obras de arte.
O evento foi abrilhantado pelas pinturas da
colega Marilia Aparecida Scarpele. Na oportunidade, foram lançadas as publicações: i) “O
Direito de Estar em Juízo e a Coisa Julgada –
Estudos em Homenagem à Professora Thereza
Arruda Alvim” (Editora RT), com participação
dos colegas Mirna Cianci, Claudia Cimardi,
Anselmo Prieto e Ada Pellegrini Grinover; ii)
“Momentos Paulistanos”, do colega Paulo Francisco Bastos Von Bruck Lacerda.
Com muita descontração e animação, mais
de 700 associados, familiares e amigos lotaram o Clube Monte Líbano para comemorar,
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•

•

na festa de fim de ano da Apesp, promovida em 06/12. A banda Skank animou a plateia com muita
energia, apresentando grandes sucessos que marcaram o pop-rock nacional a partir da década de 90:
“É uma partida de futebol”, “Jackie Tequila” “Garota Nacional”, “Te Ver” e “Sutilmente” etc.
A tradicional missa de fim de ano promovida pela Apesp para celebração do Natal foi realizada no
Mosteiro de São Bento, no dia 12/12, com a participação de “Violinos de São Paulo”,. Logo após, foi
oferecido um coquetel na sede da Apesp, com a apresentação do nosso conjunto.
Mensalmente, realizou-se na sede administrativa da Apesp a já tradicional tarde dos aposentados –
sempre com música de ótima qualidade e clima de amizade.

Esportes

Nos dias 29 e 30 de novembro, foi promovido o II Torneio Aberto de Tênis da APESP

•

•

•
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Em 10 de agosto, a “Equipe Apesp” participou
da 19ª Corrida do Centro Histórico de São
Paulo, organizada pela Corpore e CAASP. Para
apoiar os “procuradores atletas”, que se dedicam
a essa atividade esportiva em todo o Estado de
São Paulo, a Apesp patrocinou as inscrições,
forneceu camisetas para a corrida e também
propiciou local para a concentração.
Nos dias 29 e 30 de novembro, foi promovido o
II Torneio Aberto de Tênis da Apesp, nas quadras do Conjunto Poliesportivo do Ibirapuera.
A prática da ioga oferecida pela Apesp teve continuidade. As aulas, com uma hora de duração,
têm ocorrido sempre às segundas-feiras, às
9h15, com a professora Hatuko Kawai. Maiores
informações com a funcionária Fernanda, no
telefone (11) 3293-0800.

Convênios
•

Planos de Saúde – tendo em vista o reajuste de
17,36% aplicado ao plano SulAmérica Saúde
e de 16,95% ao plano da Unimed Paulistana,
bem como a possibilidade da portabilidade,
a diretoria da Apesp apresentou em diversos
comunicados (por meio eletrônico e impresso)
os planos para seguros saúde de alcance estadual ou nacional oferecidos atualmente pela
entidade (conheça em http://goo.gl/6bjji4).
Para maiores esclarecimentos aos associados, a
Apesp realizou no dia 02/09, em sua sede administrativa, reunião com todos os interessados,
que contou com a presença de representante da
Qualicorp e do advogado especialista na área e
que atende a Apesp, Marcos de Almeida.

Atividades internas

Assembleia Geral da Apesp, em 8/11/2014

•

A diretoria da Apesp realizou em 01/07 e 14/08,
em sua sede administrativa, reuniões do Grupo
Permanente de Estudos da Consultoria.
• Com aproximadamente 400 associados votantes (entre colegas presentes e procurações),
a Apesp realizou na manhã de 08/11 uma
Assembleia Geral Extraordinária. Foram aprovadas alterações estatutárias, autorizações para
ações coletivas (veja mais detalhes no tópico
“Ações Judiciais”) e propostas para valorização da situação remuneratória e melhoria das
condições de trabalho; moção de repúdio ao
PLC 25; decisão de convocar nova Assembleia
Extraordinária, caso o projeto seja aprovado,
com o propósito de definir as ações que serão
ajuizadas contra a nova lei. Conheça as deliberações aprovadas:
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS – Criação da
Diretoria do Interior e Demais Unidades fora da
Capital e substituição no corpo do estatuto as
palavras “sócio” por “associado”, para adequar o
Estatuto da Apesp à terminologia do artigo 53
do Código Civil;
SITUAÇÃO REMUNERATÓRIA, ESTRUTURAL E MATERIAL – Autorização para que a
Apesp leve ao governo e busque a concretização de propostas remuneratórias e relativas às
condições de trabalho, como as abaixo elencadas, valendo-se de todos os meios, inclusive a
imprensa.
1) Vale-refeição, aperfeiçoamento da GAE, regulamentação por decreto de diárias e reembolso de transporte e compensação de dias de trabalho pela substituição de banca, encampando

as recentes propostas apresentadas pelo movimento “PGE – Valorização Já”;
2) Auxílio-saúde, extensível aos aposentados;
3) Direito ao percebimento de verba honorária
para todos os procuradores, ativos e aposentados;
4) Distribuição igualitária das quotas da verba
honorária;
5) Criação do FUNIDPGE (Fundo Especial de
Desenvolvimento da PGE), nos termos aprovados pelo Conselho da PGE;
6) Criação de carreira de apoio da PGE, nos
termos aprovados pelo Conselho da PGE;
7) Imediata realização de concurso para preenchimento das vagas em aberto;
8) Unidades de trabalho em condições adequadas para o exercício das funções de procurador
do Estado (reforma de prédios, instalação de ar
condicionado, aquisição de mobiliários e equipamentos de informática etc.).

PLC 25/2013
1. Aprovada moção de repúdio ao PLC 25;
2. Decisão de convocar nova Assembleia Extraordinária, caso o projeto seja aprovado, com o
propósito de definir as ações que serão ajuizadas
contra a nova lei.

Ações Judiciais
Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em
08/11, foram aprovadas autorizações para o ajuizamento de diversas ações coletivas de interesse
da classe.
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BALANÇO PATRIMONIAL – 2014
A diretoria da Apesp publica a situação financeira
da Associação, com a apresentação do balanço relativo ao ano de 2014. O balanço publicado contou
com aprovação do Conselho Fiscal e da Assembleia
Geral Ordinária.
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE
SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCíCIO
Descrição da conta

2013

2014

Mensalidades de associados

2.704.552,12

2.920.699,62

Contribuições da atividade
social

853.976,57

941.693,34

Arrecadações patrimoniais

869.962,13

634.659,81

Arrecadação bruta do
período

4.428.490,82

4.497.052,77

(-) Despesas/
arrecadações
operacionais

(4.157.288,04)

(4.608.671,73)

Despesas com pessoal

(888.157,13)

(946.636,34)

Despesas com encargos
sociais

(206.078,43)

(203.798,21)

Descrição

Dezembro/2013

Dezembro/2014

Circulante

1.687.355,75

1.606.208,47

Numerários

3.656,37

1.738,29

Bancos conta
movimento

90.010,15

18.111,01

Despesas com remuneração
pess. s/ vínculo empregatício

(87.242,41)

(77.697,28)

Aplicações
financeiras

1.151.314,70

1.190.468,72

(7.614,80)

(6.874,76)

Créditos diversos a
receber

442.374,53

395.890,45

Despesas com encargos
sociais s/ vínculo
empregatício

(760.176,81)

6.101.038,72

6.078.431,63

Despesas com serviços de
terceiros

(716.879,19)

Não circulante
Imobilizado

6.095.973,89

6.073.678,81

(434.111,44)

(486.549,10)

Bens imóveis

6.019.262,31

6.019.262,31

Despesas com utilidades e
serviços

Bens móveis

790.168,59

801.498,42

(1.773.361,08)

(2.154.152,84)

( - ) Depreciação
acumulada

(713.457,01)

(747.081,92)

Outras despesas
administrativas
Despesas com tributos e
contribuições

(77.377,34)

(98.980,33)

Intangível

5.064,83

4.752,82

Sistemas de
computador

7.247,53

8.384,64

( - ) Amortização

(2.182,70)

(3.631,82)

Total do ativo

7.788.394,47

7.684.640,10

PASSIVO
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Outras arrecadações

6.922,83

79.938,98

Resultado financeiro

65.222,48

81.328,99

Receitas financeiras

76.693,87

122.656,18

Despesas financeiras

(11.471,39)

(41.327,19)

Despesas depreciação de
bens móveis

(38.611,53)

(35.074,03)

Circulante

270.732,05

278.596,64

(111.618,96)

67.318,83

110.085,34

(=) Resultado
operacional

271.202,78

Obrigações com
fornecedores
Impostos e
contribuições a
recolher

51.156,22

52.866,65

(=) Resultado do
período

271.202,78

(111.618,96)

Obrigações com
terceiros s/ vinculo
empregatício

0,00

0,00

Obrigações
trabalhistas

77.054,61

82.728,25

Outras obrigações

9.453,61

22.954,84

Obrigações p/ cta de
associados

65.748,78

7.582,86

Empréstimos
bancários

0,00

2.378,70

APESP – Associação dos Procuradores do Estado de SP
José Carlos Cabral Granado | Diretor Financeiro
ATIV – Atividades Contábeis Ltda.
Marcelino Sebastião L. Costa | Contador CRC 1SP 171.228/0-9

Não circulante

7.517.662,42

7.406.043,46

Patrimônio social

7.517.662,42

7.406.043,46

Patrimônio social

7.517.662,42

7.406.043,46

Diretoria Gestão 2014/2015

Patrimônio social

7.246.459,64

7.517.662,42

Superávit / déficit
do exercício 2014

271.202,78

(111.618,96)

Total do passivo

7.788.394,47

7.684.640,10

Presidente Caio Cesar Guzzardi da Silva
Vice-Presidente Marcia Junqueira Sallowicz Zanotti
Secretária-Geral Anna Candida Alves Pinto Serrano
Diretor Financeiro José Carlos Cabral Granado
Diretora Social e Cultural Leila d’Auria Kato
Diretora de Previdência e Convênios Renan Teles Campos de Carvalho
Diretor de Patrimônio e Esportes Sebastião Vilela Staut Jr.
Diretor de Comunicação Julia Cara Giovannetti
Diretor de Assuntos Legislativos e Institucionais Rafael Issa Obeid
Diretor de Prerrogativas Danilo Barth Pires

