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PGE resgata a história de luta pela legalidade e
interesse público

P

restigiada com a presença de chefes do
Poder Legislativo federal e estadual,
secretários estaduais e municipais,
deputados e dirigentes de diversas Instituições e
entidades coirmãs, a PGE SP lançou, em 30 de
março, no Centro Sociocultural da Apesp, o livro
“Advocacia Pública - Apontamentos sobre a
História da Procuradoria do Estado de São
Paulo” (Imprensa Oficial, coordenação editorial e
texto de Cássio Schubsky, 412 pags., R$ 50,00).
A solenidade teve a presença de mais de 300
participantes (veja a lista completa de autoridades
presentes na pagina 4).

Parte da história de São Paulo e do Brasil, a PGE
SP foi criada logo após o Estado Novo, sobreviveu
ao regime militar e testemunhou o florescer da
democracia brasileira e a promulgação da
Constituição Cidadã de 1988 – Carta que solidificou
as instituições democráticas, inclusive a carreira de
procurador do Estado, sedimentada enfim como uma
função essencial à Justiça. Para resgatar tão profícua
trajetória, optou-se por uma publicação luxuosa e
completa: com depoimentos de personagens,
riquíssimo acervo fotográfico, documentos e uma
linha do tempo com os fatos mais marcantes. A seguir,
depoimentos das autoridades presentes e de

personagens
que
contribuíram com a obra:
“A Apesp tem orgulho
de abrigar, em seu
Centro Sociocultural, o
lançamento de uma
obra primorosa –
resultado de uma
parceria entre o Centro
de Estudos e a
Imprensa Oficial de
São Paulo – que
resgata a história da
PGE e também do
estado de São Paulo. Gostaria de cumprimentar
todos os envolvidos no projeto, na pessoa de
Márcia Semer, ex-chefe do Centro de Estudos, e
do autor Cássio Schubsky”.
Ivan de Castro Duarte Martins, presidente da Apesp.
“É a história de uma Instituição que se confunde
com a história de São Paulo. A PGE sempre
defendeu o interesse do povo de São Paulo. Ao
longo desse tempo, construiu-se uma grande
Instituição, extremamente profissionalizada, que
garante ao Estado uma defesa de qualidade, à
altura dos grandes profissionais do Direito”.
Luiz Antonio Marrey, secretário de Justiça e
Defesa da Cidadania;
“A importância da PGE SP é inquestionável. É a
maior Procuradoria do Brasil e uma referência para
a advocacia pública. Os 60 anos de existência
demonstram a tradição na boa defesa do estado
de São Paulo. O maior estado da nação tem um
corpo jurídico que o defende e está à altura de suas
relevantes funções”.
Ronald Bicca, presidente da Anape.
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“É fundamental para qualquer Instituição resgatar
a sua história e ter presente a sua memória. A
Procuradoria tinha isso de forma muito esparsa.
Agora, se fez um trabalho sistematizado da nossa
história de uma maneira muito agradável”.
Elival da Silva Ramos, ex-procurador-geral do
Estado.
“A PGE tem uma história linda e edificante. A
memória deve estar sempre presente, pois – como
disse Hannah Arendt – com a história se faz cultura.
Nós somos o resultado da nossa história. Quero
homenagear os dirigentes da PGE, em especial a
dra. Márcia Semer. Na época em que eu dirigia o
Centro de Estudos, iniciamos um projeto nesse
sentido. Certa vez, queriam eliminar todos os
processos que estavam arquivados nos porões da
PAJ. Eu neguei e defendi que aqueles processos
formavam a história da PGE”.
Norma Jorge Kyriakos, ex procuradora-geral
do Estado.
“Registrar a história das Instituições é fazer, por
conseqüência, o registro de um período da história
de São Paulo e do Brasil. É um livro bem posto e
de leitura fácil, que mistura fatos históricos da
construção da PGE com aspectos pitorescos e
curiosos”.
Dirceu José Vieira Chrysostomo, ex
procurador-geral do Estado.
“A PGE sempre contribuiu muito com o estado de
São Paulo, ao proteger o seu patrimônio e ao
orientar as suas Secretarias a agirem dentro da
legalidade. Com esse livro temos a grande
oportunidade de conhecer a história dos grandes
feitos dos procuradores do Estado”
Fernando Capez, deputado estadual pelo
PSDB.
“Tive a honra de ser procurador-geral por duas
vezes. A PGE tem uma atividade essencial para o
principio da legalidade: orienta a administração e
defende os interesses públicos. Nesse momento,
quando se resgata a história da PGE por meio de
um livro, faz-se um utilíssimo trabalho para o
estado de SP”.
Michel Temer, presidente da Câmara dos
Deputados e procurador do Estado (em
entrevista exclusiva).
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“Os brasileiros não cultuam a sua história. O
passado é o gerador do presente e o impulsionador
do futuro. Nesta noite, estamos fazendo história.
Os procuradores de Estado são uma figura
fundamental, tanto na orientação dos
administradores quanto na defesa dos interesses
do Estado. Os administradores públicos sabem
que sem os procuradores dificilmente se consegue
cumprir a missão estatal. Por esse motivo, os
pleitos dos procuradores sempre são bem aceitos
em todos os órgãos governamentais”.
Michel Temer, presidente da Câmara dos
Deputados e procurador do Estado (excerto do
discurso).
“Só podemos caminhar para frente ao olhar para
a nossa história e ao cultuar o nosso passado.
Devemos mirar os exemplos daqueles que
construíram o nosso presente. É extremamente
importante resgatar em livro a historia de uma
Instituição tão importante quanto é a nossa
Procuradoria. Por isso, compareço com muito
orgulho ao lançamento dessa obra”.
Barros Munhoz, presidente da Alesp (em
entrevista exclusiva).
“Eu sou muito orgulhoso da Instituição a qual
pertenço. Trabalhar na PGE foi um grande
aprendizado para mim. Na administração pública,
sempre trabalhei muito próximo aos procuradores,
que prestam um serviço de importância
inestimável à administração. Eu aprendi a
conhecer em profundidade o valor extraordinário
dos profissionais que integram a carreira de
procurador de Estado”
Aloysio Nunes Ferreira Filho, secretário da
Casa Civil e procurador do Estado (em
entrevista exclusiva).
“A obra reforçará o sentimento de identidade da
Instituição. O leitor encontrará uma história
pulsante, que se confunde com a história do estado
de São Paulo. (...) O governador José Serra tem
uma admiração crescente e mantém uma
solicitude permanente para com a PGE, que
obteve êxitos históricos durante a nossa gestão.
Os procuradores, com dedicação extrema, ajudam
a construir o Estado Democrático de Direito”.
Aloysio Nunes Ferreira Filho, secretário da
Casa Civil e procurador do Estado (em
entrevista exclusiva).
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“As Instituições costumam perder sua memória.
Esse trabalho é o começo do registro e da
preservação da memória da PGE. É um trabalho
que queremos continuar no Centro de Estudos,
criando um Centro de Memória para manter o
acervo documental, pictográfico e fotográfico da
Procuradoria. A Advocacia Pública cada vez mais
se firma como uma função essencial à Justiça. Os
administradores públicos percebem a necessidade
de estarem acompanhados de advogados
públicos para poderem realizar com segurança
suas políticas publicas”.
Carlos Toledo, chefe do Centro de Estudos da
PGE.
“É um livro pioneiro, que relata a história da
advocacia pública – no estado de São Paulo e no
Brasil –, demonstrando efetivamente a sua relação
direta com o Estado Democrático de Direito. A obra
nos mostra que a advocacia pública cresceu no
país, e em São Paulo, com o avanço do estado
democrático de Direito”.
Márcia Semer, ex-chefe do Centro de Estudos
da PGE.
“É uma emoção realmente especial participar
desse lançamento tão festivo. Contribuir para a
afirmação da importância histórica da advocacia
pública, com a publicação do livro, é gratificante.
Os procuradores do Estado de São Paulo têm
motivos de sobra para se orgulhar de seu legado
histórico, pela relevância da advocacia pública
paulista em prol do interesse coletivo e da
cidadania”.
Cássio Schubsky, coordenador editorial e de
texto da publicação e diretor editorial da
Lettera.doc.

advocacia pública do estado de São Paulo, ao
longo dos últimos anos. Qual seja: a de se colocar
por escrito, em termos editoriais e, portanto,
divulgar-se os principais feitos e fatos que, desde
seu inicio, vem marcando a trajetória da PGE, uma
Instituição que, por estarmos aqui, entre nós, pode
ser dito sem vã glória, mas com realismo e altivez,
jamais faltou aos reclamos do povo paulista,
prestando-lhe, sempre, os mais assinalados
serviços e a ele tem dedicado seu empenho, o seu
entusiasmo e o seu compromisso”.
Marcos Nusdeo, procurador-geral do Estado

Homenagem
O conselho editorial responsável pela
organização da obra recebeu uma justa
homenagem pela contribuição à Instituição
e à carreira de procurador do Estado. A
láurea foi concedida para:
- Cássio Schubsky;
- Eduardo Augusto Muylaert Antunes;
- Jorge Eluf Neto;
- José Milton Garcia;
- Márcia Junqueira Sallowicz Zanotti;
- Márcia Maria Barreta Fernandes Semer;
- Tânia Graça Campi Maluf.

“A PGE realiza um trabalho formidável em favor
da democracia e cidadania do nosso Estado. Tem
um corpo de profissionais de primeira grandeza e
desenvolve projetos modelares. O livro não é só
para o mundo jurídico, mas para historiadores e
alunos de direito e muito nos orgulha participar da
edição desse material”.
Hubert Alquéres, presidente da Imprensa Oficial
do Estado de São Paulo
“Concretiza-se nessa noite uma idéia e uma
aspiração já antigas que se gestaram há tempos
e ganharam corpo junto à comunidade da
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Confira a lista completa de autoridades presentes
- Congresso Nacional

- Prefeitura

Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados;

Alexandre de Moraes, secretário municipal dos Transportes,
com representante do prefeito Gilberto Kassab.
- Instituições e entidades coirmãs

- Alesp
Barros Munhoz, presidente da Assembléia Legislativa de São
Paulo; Fernando Capez, deputado estadual (PSDB).
- Secretários de Estado
Aloysio Nunes Ferreira Filho, secretário da Casa Civil, como
representante do governador José Serra;Antonio Ferreira Pinto,
secretário da Segurança Pública; Francisco Vidal Luna,
secretário da Economia e Planejamento;Luiz Antonio Marrey,
secretário de Justiça e Defesa da Cidadania; Pedro Ubiratan
Escorel de Azevedo, secretário-adjunto do Meio Ambiente;
Marcos Nusdeo, procurador-geral do Estado.
- Judiciário
Antonio Carlos Munhoz, vice-presidente do TJ SP;
Ruy Pereira Camilo, corregedor-geral de Justiça de SP
Henrique Calandra, presidente da Apamagis

Descontração
Logo após a cerimônia, uma bela e animada
apresentação musical com o grupo Trovadores
Urbanos (com o espetáculo “Canções paulistanas”)
e do renomado acordeonista Toninho Ferragutti
coroou a noite de gala. A Apesp ofereceu também
um coquetel aos convidados.
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Cristina Guelfi, defensora-pública geral de SP; Ronald Bicca,
presidente da Anape; João Lúcio Martins Pinto, Leonardo
Espíndola, presidente da Aperj;vice-presidente da Apeminas;
Jorge Eluf Neto, conselheiro federal da OAB SP; José Procópio,
presidente do Sindiproesp; Fábio Ferreira de Oliveira,
presidente da Associação dos Advogados de São Paulo
(AASP);Hupert Alqueres, diretor-presidente da Imprensa Oficial
de SP.
- Ex-procuradores gerais
Feres Sabino;Elival da Silva Ramos;Norma Jorge Kyriakos;
Dirceu José Vieira Chrysostomo;Márcio Sotelo Felippe;Sérgio
João França.
- Ex-presidentes da Apesp
José Damião de Lima Trindade;Clério Rodriguez da Costa;
Vitorino Francisco Antunes Neto;José Domingos Ruiz Filho.
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Galeria
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* veja álbum completo no site www.apesp.org.br, na seção eventos.
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Encontro em Maresias foi um grande sucesso

O

XIII Encontro Estadual de Procuradores de
Estado, realizado no último final de semana
(dias 27,28 e 29 de março),
no “Maresias Beach Hotel” foi um
sucesso. A descontração e a
animação do evento contribuíram
para a confraternização entre os
procuradores e familiares.
Além das atividades de lazer,
culturais
e
esportivas
–
desenvolvidas durante os três dias
do Encontro –, os momentos mais marcantes foram

o Luau, com mesa de frutas e música ao vivo, e o
churrasco à beira da piscina, com roda de samba.
“Queríamos uma programação
que deixasse os procuradores
bem à vontade para se divertirem
e aproveitarem, de forma
descontraída, a convivência com
os colegas e familiares.
A energia praiana e o pé na areia
facilitaram o nosso objetivo”.
A seguir, uma galeria de fotos
com momentos marcantes do evento.
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* veja álbum completo no site www.apesp.org.br, na seção eventos.

Site da Apesp: nova enquete no ar!
Participe!
A nova enquete é “Você é a favor da possibilidade
de vender licença-prêmio também para os
procuradores do Estado?”.
A Apesp quer conhecer a sua opinião!
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