
Acomposição da Associação dos 
Procuradores do Estado do Ceará 

(Apece) mudou. A Associação convocou 
eleições para o mês de outubro entre os 
procuradores estaduais para a escolha 
do novo Presidente, Secretário-geral e 
Diretor Jurídico e de Prerrogativas Fun-
cionais, cargos que se encontravam va-
gos. Os procuradores Vicente Martins 
Prata Braga, Paulo Hiram Studart Gur-
gel e Caroline Gondim Puster, respecti-
vamente, foram eleitos e assumiram as 
funções no dia 9 de outubro.

Os três irão concluir o atual mandato 
da diretoria da Apece, que prossegue até 
o dia 13 de julho de 2016. O termo de 
posse dos três novos diretores foi assi-
nado na presença da Comissão Eleitoral, 
formada pelos procuradores Deusdedit 
Rodrigues Duarte (presidente), Antônia 
Simone Magalhães Oliveira e Lício Justi-
no Vinhas da Silva (membros).

De acordo com o novo presidente, a 
prioridade em sua gestão será defender 

a renovação do último concurso para 
procurador e batalhar pelo pagamento 
dos honorários sucumbenciais. “A nos-
sa luta será em defesa dos procurado-
res como um todo e a assembleia dos 
procuradores é quem vai deliberar o que 
deve ser feito. A eleição mostrou que 
contamos com o apoio de boa parte da 
categoria e isso é o que importa para 
nós”, afirmou Vicente.
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A NOSSA LUTA SERÁ EM DEFESA 
DOS PROCURADORES COMO 
UM TODO E A ASSEMBLEIA 

DOS PROCURADORES É QUEM 
VAI DELIBERAR O QUE 

DEVE SER FEITO”
Vicente Braga, presidente da Apece

“



EDITORIAL SAÚDE

Procuradoria da 
Administração Indireta 
apreciou quase 10 mil 
processos em 2015

AAssociação dos Procuradores 
do Estado do Ceará (APECE) 

apresenta a terceira edição des-
sa nova etapa do jornal da Insti-
tuição, que foi redesenhado para 
tornar a leitura mais agradável e 
mais fácil para todos os públicos 
que pretendemos alcançar.

Neste terceiro número, tra-
zemos as informações sobre as 
mudanças na composição da di-
retoria da Apece, com a posse do 
novo presidente, procurador Vi-
cente Braga, do novo secretário-
-geral, Paulo Hiram Studart Gurgel 
e da nova diretora Jurídica e de 
Prerrogativas Funcionais, Caroline 
Gondim Puster.

O jornal informa ainda sobre 
as novidades da Associação Na-
cional dos Procuradores de Esta-
dos e do Distrito Federal (Anape) 
e destacamos o trabalho da Pro-
curadoria da Administração Indi-
reta (Procadin) e do processo de 
judicialização da saúde em nos-
so Estado. O procurador Croaci 
Aguiar, da Procadin, fala sobre a 
questão.

Renovamos o convite de con-
tar com a colaboração de todos 
no envio de informações que pos-
sam se transformar em notícias e 
artigos e esperamos poder con-
tribuir para a difusão das lutas e 
conquistas obtidas pela classe. 

Boa leitura!
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EXPEDIENTE

Diretores da Apece e da 
Auditece se reúnem para 
discutir temas relativos 
às duas Associações
Um dos principais pontos discutidos no encontro foi a luta permanente 
por concurso público nas duas categorias

Os diretores da Associação dos 
Procuradores do Estado do Ceará 

(Apece) e da Associação dos Auditores 
Fiscais da Receita Estadual (Auditece) 
se reuniram, na manhã do dia 10 de no-
vembro, para discutir temas relaciona-
dos às duas Associações, dentre eles a 
luta permanente por concurso público 
para ingresso nas categorias de pro-
curador e auditor fiscal. Os diretores 
Frederico Moreno e Ubiratam Macha-
do, da Auditece, foram recebidos pelo 
presidente da Apece, Vicente Braga, 
pelo vice-presidente, Anastácio Mari-
nho e pelos diretores Caroline Gondim 
Puster, Gerardo Rodrigues e Paulo Ro-
berto Mourão.

Além de discutir a questão da ne-
cessidade do concurso público, outro 
tema tratado durante o encontro foi o 
sistema de monitoramento fiscal im-
plantado pela Secretaria da Fazenda 
do Estado. Os diretores da Auditece 
apresentaram à Procuradoria Geral do 
Estado consulta para que possa ser 
formulado um parecer sobre a consti-
tucionalidade do sistema. Na avaliação 

dos auditores, o monitoramento seria 
inconstitucional e entraria em prerro-
gativas dos procuradores de Estado, 
como nos casos de notificação para 
inclusão de devedores na dívida ativa.

O presidente da Apece, Vicente 
Braga, assegurou que irá tratar da 
questão junto ao relator do processo 
na PGE, procurador Ubiratan Ferreira, 
para saber em que fase está a avalia-
ção da Procuradoria. 

Os diretores das duas Associa-
ções defenderam o fortalecimento 
desse tipo de parceria para o cresci-
mento permanente das categorias.

Assim como em outras estruturas da Procuradoria Geral 
do Estado, faltam recursos humanos na Procadin
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AProcuradoria da Administração Indi-
reta (Procadin) apreciou, no ano de 

2015, 9.988 processos, segundo levanta-
mento da Procuradoria Geral do Estado 
do Ceará. A contagem não leva em conta 
os processos que não exigem manifesta-
ção do Estado nem os atos administrati-
vos, como os pedidos de assistência, pe-
didos de informação e reuniões.

O número é ainda mais relevante 
quando levada em conta a quantidade 
de procuradores que trabalham no se-
tor: apenas três. O procurador-chefe da 
Procadin, Croaci Aguiar, avalia a situação 
como preocupante, já que, segundo o le-
vantamento, houve um crescimento men-
sal na quantidade de processos recebidos.

A maioria deles está diretamente re-
lacionada a demandas da área da saúde. 
Pedidos de internação, de reparação de 
danos por falta de atendimento médico 
por parte do Estado, remédios que preci-
sam ser fornecidos pelo Estado por conta 
do alto custo. Todas essas situações aca-
bam virando processos judiciais que vão 
desaguar na Procadin.

Croaci ressalta ainda que, em razão des-
sa grande quantidade de processos dessa 
judicialização da saúde no Ceará, a atuação 
para a qual a Procadin foi concebida acabou 
sendo prejudicada. “A Procadin foi idealiza-
da para dar apoio técnico aos departamen-
tos jurídicos dos órgãos da administração 
indireta. Mas essa função ficou inviabilizada 
por conta do excesso de processos e pouca 
quantidade de profissionais”, alerta Croaci.

ANAPE E ANADEP
O presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos (Anadep), Joaquim 
Neto, visitou a sede da Anape no dia 17 de 
dezembro representando os interesses de 
todos os defensores públicos dos Estados 
e do DF. O objetivo da reunião com o presi-
dente da ANAPE, Marcello Terto, foi definir 
estratégias conjuntas para o ano de 2016. 

AÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE
A Associação Nacional dos Procuradores 
dos Estados e do DF (ANAPE) ajuizou, no 
Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade (ADI) 5437, com 
pedido de medida liminar, contra dispositivos 
da Lei Complementar 1.270/2015, do Estado 
de São Paulo, que estabeleceu a Lei Orgânica 
da Procuradoria Geral do estado. De acordo 
com a entidade, ao prever a submissão dos 
procuradores estaduais a avaliações periódi-
cas e sua demissão no caso de insuficiên-
cia de desempenho, as regras questionadas 
desrespeitam a Constituição Federal. 

CONSELHO 
DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo da ANAPE reali-
zou no dia 1º de dezembro a última reunião 
de 2015, na sede da seccional da OAB do 
Distrito Federal, em Brasília. Com a partici-
pação de representantes de associações 
de 18 estados, o 1º Vice-Presidente, Telmo 
Lemos Filho, abriu o encontro apresentando 
um breve relato sobre a situação de proje-
tos de interesse da classe que tramitam no 
Congresso Nacional. Na sequência, o Diretor 
Administrativo e Financeiro, Helder Barros, 
apresentou aos presentes o planejamento 
orçamentário para o exercício de 2016, o 
qual, após a leitura do parecer do Conselho 
Fiscal pelo membro Frederico Carvalho, foi 
aprovado pela unanimidade dos presentes.

OUTRO TEMA TRATADO 
DURANTE O ENCONTRO 
FOI O SISTEMA DE 
MONITORAMENTO 
FISCAL IMPLANTADO 
PELA SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO

Novos diretores 
da Apece

A PROCADIN FOI IDEALIZADA 
PARA DAR APOIO TÉCNICO 

AOS DEPARTAMENTOS 
JURÍDICOS DOS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. 
MAS ESSA FUNÇÃO FICOU 

INVIABILIZADA”
Croaci Aguiar, procurador-chefe  

da Procadin

“
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Apece reúne procuradores durante a festa 
de confraternização de final de ano

CONFRATERNIZAÇÃO

Além de momento de descontração, procuradores puderam 
comemorar vitórias da Associação em 2015

AAssociação dos Procuradores do 
Estado do Ceará (Apece) reuniu pro-

curadores estaduais e seus familiares du-
rante festa de confraternização de final de 
ano, realizada no dia 4 de dezembro, no 
Regina Diógenes. Durante o evento, que 
já virou tradição anual da Associação, os 
procuradores tiveram a oportunidade de 
comemorar os avanços obtidos pela Ape-
ce durante o ano de 2015. O presidente da 
Apece, Vicente Braga, comandou a entrega 
de presentes aos procuradores do Estado 
que participaram do encontro. Confira as 
fotos da confraternização.
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