
BOLETIM INFORMATIVO - NÚMERO 184 – 01º A 13 DE AGOSTO DE 2017 

Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo - Apes 

Rua Ulisses Sarmento, 24 - Edifício Leon Trade Center - Salas 802 a 805 - Praia do Suá - Vitória/ES    Telefone: + 55 27 3315 5555 email: apes@apes.org.br 

Presidente: Leonardo Carvalho da Silva / Vice-Presidente: Carlos Henrique Stabauer Ribeiro / Secretária-Geral: Kamila Dela Fuente Freire /                                                                                                
Diretor Financeiro: Guilherme Rabbi Bortolini / Diretor Representante na Anape: André Luis Garoni de Oliveira / Diretor de Inativos: Antônio Henrique Wanderley Loyola /                                                                                                                        

Diretora Jurídica: Luciana Merçon Vieira / Diretora Social: Patrícia Cristine Viana David  

Jornalista responsável—Raquel Salaroli  -  Projeto Gráfico: Conceito Propaganda 

www.apes.org.br 

DESTAQUE:  

14 de março: Dia do Procurador vai ampliar             

mobilizações e ações de valorização da classe 

A cada ano, o dia 14 de março vai marcar a importância dos procuradores de Estado e tam-

bém servir de base para o lançamento de campanhas de valorização e mobilização da cate-

goria por melhorias profissionais e institucionais. A data foi definida como o “Dia do Procu-

rador do Estado no Espírito Santo”, a partir da sanção do governador do Estado, nesta 

segunda-feira (31/07), à Lei nº 10.716, de autoria do deputado Euclério Sampaio (PDT).  

A nova lei surgiu a partir de demanda da Apes, levada ao Poder Legislativo no final do ano 

passado. A proposta tem um aspecto de celebração, com a definição de um dia específico 

para homenagem ao procurador, como já ocorre na maioria dos Estados brasileiros. Mas o 

fundamental da iniciativa é fazer da data um momento para impulsionar e fortalecer ações 

em prol da classe.  

A ideia é, a cada ano, realizar lançamento de campanhas de valorização dos procuradores; 

promover palestras e debates sobre a função dos advogados públicos e o fortalecimento da 

categoria; mobilizar os profissionais em ações coletivas em busca da garantia de direitos e 

prerrogativas para os procuradores e também por melhorias institucionais no âmbito da PGE.  

De acordo com a justificativa do projeto, 14 de março foi escolhido porque, em 1975, foi o dia 

da publicação do Decreto nº 1122-E, em que a Procuradoria Geral do Estado deixou de com-

por a estrutura da Secretaria do Interior e Assuntos da Justiça e passou a integrar os Órgãos 

Centrais organizados do Estado do Espírito Santo. 

Assim, 14 de março passa a ser dia de celebração e homenagem. Mas, acima de tudo, é a 

definição de um período para fortalecer a luta e as ações dos procuradores em busca de 

uma advocacia pública plena, independente, de qualidade e com o reconhecimento que a 

classe merece.  
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