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É chegada a hora de olhar para 
trás e agradecer os três anos de 
aprendizado. Tornei-me um associado 
mais ativo. Uma pessoa mais envolvida. 
Vivi o bom e saudável associativismo. 
Conheci melhor os colegas e as 
demandas de cada um. Fiz novos 
amigos. Amadureci.

Presidir a APEB é mais do que uma 
missão: é sorte. Com muito trabalho 
e boa vontade (de todos) vivenciei os 
50 anos da PGE, a Lei que instituiu o 
Dia do Procurador do Estado, a Nova 

Lei Orgânica da PGE, a vigência de 
um novo Código de Processo Civil, a 
posse de novos colegas, a progressão 
na carreira em todas as classes, com 
inéditas e históricas promoções, a 
criação da Câmara de Conciliação, 
Mediação e Arbitragem da APEB e 
um Congresso Nacional na Bahia, que 
permitiu o comparecimento também 
histórico da maior delegação baiana 
em um evento deste porte.

Seria isto pouco? Como disse 
antes, seria isto sorte.

PALAVRA
DO PRESIDENTE
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Lutamos muito, com respeito e 
dignidade. Enfrentamos planos de 
saúde. Ajuizamos ações. Negociamos. 
Obtivemos liminar. Fizemos acordos 
e concluímos processos no curso da 
gestão.  Conseguimos pagar requisições 
de pequeno valor em benefício de 
alguns associados, aposentados e 
pensionistas: antigos processos que 
tramitam na Justiça da Bahia. Ainda 
é pouco, mas avançamos. Atuamos no 
Conselho Superior da PGE na defesa 
de prerrogativas. Fomos ao Congresso 

Nacional e à Assembleia Legislativa. 
Postulamos perante parlamentares, 
federais e estaduais. Postulamos 
perante magistrados, também na 
defesa de prerrogativas. Postulamos 
na OAB local e nacional. Postulamos 
onde foi preciso postular. 

Durante todo este tempo 
dialogamos com um procurador-
geral colaborativo, sincero, dedicado, 
comprometido e sensível às demandas 
da APEB. Ao Dr. Paulo Moreno, o meu 
agradecimento também.

Perdemos, para a morte, alguns 
associados ao longo desta jornada. Nos 
solidarizamos às famílias e instituímos 
um ato fúnebre, respeitoso e solene, 
de passagem. Estivemos presentes 
com a bandeira do estado da Bahia 
e com os braços abertos para aquele 
abraço de despedida no momento em 
que as palavras faltavam.

E por falar em despedida e 
palavras que faltam, é chegada a minha 
vez. Aos ex-presidentes da APEB o 
meu agradecimento especial. Graças 
a cada um de vocês pudemos sonhar 
novos sonhos e realizar desafios. 

Agradeço à Marisa, à Analice e à 
Claudinha, funcionárias exemplares 
com quem mantive contato intenso 
nestes três anos. Agradeço à Cristiane 
Guimarães, futura presidente, que 
esteve ao meu lado em todos estes 
momentos e fez acontecer muitos 
destes resultados. Estou certo que 
teremos um ciclo ainda mais virtuoso. 
Agradeço, de coração, a todos os 
membros da nossa Diretoria. 

Agradeço a você, caro associado, 
razão maior de tudo isto. Que o bom 
e saudável associativismo esteja cada 
vez mais presente em nosso cotidiano.

Viva a APEB!

Vivi o bom e saudável 
associativismo. Conheci 
melhor os colegas e 
as demandas de cada 
um. Fiz novos amigos. 
Amadureci. Presidir a 
APEB é mais do que uma 
missão: é sorte.

ROBERTO
FIGUEIREDO
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A campanha “Somos Você no Estado”, voltada à valorização e propagação do 
papel do procurador do Estado na Bahia, fez parte das ações desenvolvidas em 
comemoração aos 50 anos da PGE.

Já em março de 2016 foi lançado 
o novo site www.apeb.org.br, com 
layout mais moderno, informativo e 
interativo, produzida a nova fanpage 
no Facebook e criada uma página no 
Instagram.

Foi criado o “Fórum de Discussões” 
dos associados no site da APEB e o 
“Observatório Legislativo” (OBSLEG), 
canal desenvolvido para coletar, 
sistematizar e analisar as informações 
relativas às atividades legislativas de 
interesse dos procuradores do estado 
e da sociedade civil.

EVENTO PELA VALORIZAÇÃO DOS 
PROCURADORES DO ESTADO NA BAHIA

A APEB NO MUNDO VIRTUAL
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Em descontraído 
café da manhã, a 
campanha de filiação à 
ANAPE, na sede da PGE, 
reuniu o procurador-
geral do Estado Paulo 
Moreno, os presidentes 
da ANAPE, Marcello 
Terto, e da APEB, 
Roberto Figueiredo, 
e grande número de 
associados.

A APEB foi recebida pelo governador Rui Costa em 
importante visita institucional, quando temas da carreira 
foram tratados e a Nova Diretoria apresentada.

GOVERNADOR RUI COSTA 
RECEBEU PGE, ANAPE E APEB

CAMPANHA DE FILIAÇÃO À ANAPE
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O governador da Bahia, Rui Costa, 
sancionou a Lei Estadual nº 13.593, 
que estabelece 4 de Abril como o Dia 
do Procurador do Estado. “É muito 
importante uma categoria ter um 
dia especial dentro do calendário 
oficial do Estado. É um momento 
institucional de celebração em que 
a Associação tem a oportunidade 
de apresentar a sua contribuição 
para a comunidade e aproveitar o 
momento não somente para festejar, 
mas também para disseminar as lutas 
pelos seus interesses e prerrogativas”, 
declarou o presidente da APEB, 
Roberto Figueiredo.

I FÓRUM NACIONAL DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

AGORA É LEI: O DIA DO PROCURADOR DO ESTADO
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A APEB realizou o I Fórum 
Nacional de Mediação e Arbitragem 
- FNMA, que debateu temas atuais 
pertinentes a assuntos com relevância 
na comunidade jurídica baiana. O 
evento reuniu 200 participantes 
e possibilitou o intercâmbio de 
experiências e acordos entre os 
profissionais e instituições nacionais e 
internacionais e também contou com 
a presença de nomes de destaque nos 
cenários regional e mundial.

A APEB celebrou com entusiasmo o preenchimento dos cargos de Procuradores 
de Estado com a posse dos novos colegas, que ingressaram aos quadros da 
Procuradoria Geral do Estado e foram muito bem recebidos pela Associação. 
Momento histórico que atendeu a uma antiga demanda da carreira.

NOVOS PROCURADORES TOMAM POSSE
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CURSO DE MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS É SUCESSO

CONSOLIDADA PARCERIA COM A FACULDADE DE DIREITO  DA UFBA

A APEB e a Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Bahia 
– UFBA assinaram um Convênio de 
Cooperação Técnica e Científica. 
A medida fez parte das ações de 
constituição da Câmara de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem da APEB.
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O curso de Capacitação 
Continuada em Meios 
Adequados de Resolução de 
Conflitos foi realizado pela 
APEB, em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Meios 
Adequados de Resolução 
de Conflitos – IBMASC. O 
curso teve adesão elevada 
de procuradores, juízes, 
profissionais do Direito e 
estudantes. Os alunos, que já 
concluíram os módulos de aula 
teórica, seguiram participando 
de simulações de mediações na 
sede da APEB e logo iniciaram 
a última etapa do curso, na 
Câmara – Modelo da UFBA, com 
a supervisão do Observatório 
de Pacificação Social, onde 
aconteceram as simulações 
reais. O curso forneceu 
certificação em Mediador.

APEB CRIA CÂMARA DE 
MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO 
E ARBITRAGEM 

CONSOLIDADA PARCERIA COM A FACULDADE DE DIREITO  DA UFBA

A Bahia ganhou a sua primeira 
Câmara de Mediação, Conciliação 
e Arbitragem de uma Associação 
vinculada à categoria profissional 
de Serviços Judiciários e que 
tem como escopo a resolução de 
conflitos que envolvam a Sociedade 
e a Administração Pública, por 
iniciativa pioneira da Associação dos 
Procuradores do Estado da Bahia.

Presente ao evento, Telmo Lemos 
Filho, presidente da Associação 
Nacional de Procuradores de Estado e 
do Distrito Federal (ANAPE), destacou 
o processo de solução de conflitos 
e os benefícios que advirão para a 
sociedade com a mediação.

O evento contou ainda com as 
palestras abertas das professoras Elisa 
Berton Eidt, Tatiana de Marsillac Linn 
Heck e Mônica de Oliveira Casartelli 
sobre as experiências do Centro de 
Conciliação do Rio Grande do Sul e 
a desmistificação dos princípios da 
Administração Pública em face dos 
meios adequados de resolução de 
conflitos.
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CONGRESSO NACIONAL DE PROCURADORES REÚNE CERCA DE 700 EXPOENTES 
DA JUSTIÇA NACIONAL EM MATA DE SÃO JOÃO
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Cerca de 700 expoentes e profissionais do 
Direito prestigiaram a abertura do XLIV Congresso 
Nacional dos Procuradores dos Estados e do 
Distrito Federal (CNPE). Realizado pela Associação 
dos Procuradores do Estado da Bahia (APEB) e 
pela Associação Nacional dos Procuradores do 
Estado e do Distrito Federal (ANAPE), o evento 
reuniu procuradores de todos os Estados da 
Federação e do Distrito Federal e é o mais longevo 
encontro dos operadores da Justiça que ocorre 
no Brasil.

Entre os principais assuntos que foram 
abordados em eixos temáticos, destacaram-se 
Desenvolvimento e Boa Governança; Direito e 
Tecnologia, Aplicação da Inteligência Artificial 
e como esta Tecnologia está transformando 
o Direito no Mundo (Tecnologia, Internet e 
Regulação); Administração Pública e Alternativas 
do Consenso; Meio Ambiente e Sustentabilidade; 
Políticas Públicas de Tecnologia; Finanças 
Públicas, Cidadania e Consensualidade; Gestão 
Pública, Consensualidade e Desenvolvimento; e 
Infraestrutura Logística, (des) Regulamentação, 
Investimento e Competitividade (portos, ferrovias, 
aeroportos e rodovias).

Logo após o evento, durante o Ciclo de 
Instrutoria Jurídica, ocorreu a apresentação das 
teses baianas que foram aprovadas no CNPE. Toda 
a programação científica do Congresso Nacional 
foi conduzida e acompanhada pela Comissão 
Científica, presidida pelo procurador e professor 
Raimundo Luiz de Andrade.

CONGRESSO NACIONAL DE PROCURADORES REÚNE CERCA DE 700 EXPOENTES 
DA JUSTIÇA NACIONAL EM MATA DE SÃO JOÃO
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MENSAGEM DA
VICE-PRESIDENTE

CAMPANHA DE
SORORIDADE

Em parceria com a PGE, a APEB 
lançou a campanha “Sororidade: o 
papel da mulher contemporânea”. Na 
primeira edição, foi discutido o tema 
“Mulher e Negra: serão dois pesos 
e nenhuma medida?”. Logo depois, 
a campanha ganhou uma série de 
vídeos sobre o tema. O evento  ainda 
discutiu “O que mudou do ‘Pão e Paz’ 
em 1917 aos dias atuais”. E finalmente 
a campanha chegou às procuradorias 
de outros estados, durante o CNPE.
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importante papel do Procurador na 
dinâmica social. Essa gestão se finda 
com chave de ouro.

Por onde começar? Por uma 
escolha. Essa foi feita e preferimos 
estar Juntos, porque assim Somos 
Mais Fortes. O compromisso com os 
associados é uma meta, seguindo a 
premissa do que queremos para nós 
é também o que desejamos para 
os outros, comungando os esforços 
para servir. Nessa expectativa de 
continuidade do trabalho realizado 
e expectativa do melhor para APEB, 
integramos passado, presente e futuro, 
porque Juntos Somos Mais Fortes!

Este relatório resume 
marcos centrais e de 
importância indelével da 
Gestão APEB 2016-2019 
e consagra uma liderança 
que sobretudo valorizou o 
relacional, verticalmente para 
Deus e horizontalmente para 
o próximo. Uma liderança que 
soube ser bondosa, paciente, 
humilde, respeitosa, honesta 
e especialmente na busca do 
melhor serviço ao associado. 
Nos foi permitido semear e 
colhemos bons frutos.

Assim, a APEB cumprindo 
com seu estatuto foi um pouco 
mais adiante realizando dois 
grandes eventos científicos, o 
I FNMA e o 44º CNPE, propôs 
projetos de lei, defendeu os 
interesses de seus associados 
judicial e administrativamente, 
capacitou seus membros e a 
comunidade jurídica baiana, 
ampliou o espectro de sua 
atuação com alteração de seu 
estatuto, aderiu a campanhas 
culturais e de valorização 
social, e criou a sua própria, 
evidenciando o enfrentamento 
à desigualdade de gênero no 
Projeto Sororidade, além de ter 
trabalhado no empoderamento 
da carreira com a campanha 
de valorização do Procurador 
de Estado - “Eu Sou Você 
No Estado”, enaltecendo o 

O compromisso com os 
associados é uma meta 
seguindo a premissa 
do que queremos para 
nós é também o que 
desejamos para os outros 
e, afinal, comungamos   
os esforços para servir.

CRISTIANE
GUIMARÃES



Página  14

Diretoria Executiva
Presidente:

Roberto Lima Figueiredo
Vice-Presidente:

Cristiane Santana Guimarães
Secretário Geral:

Ubenilson Colombiano Matos dos Santos
Diretor Financeiro:

Elder dos Santos Verçosa
Diretor de Inativos e Pensionistas:

Alba Freire de Carvalho Ribeiro da Silva
Diretor Social e de Divulgação:

Marcela Capachi Nogueira Soares

Mesa da Assembleia
Presidente Mesa: Oscimar Alves Torres

Membro Efetivo: Mário Cesar Silva Lima
Membro Efetivo: Miguel Calmon Dantas

Membro Suplente: Lorena Miranda Santos Barreiros
Membro Suplente: Perpétua Valadão

Conselho Fiscal
Membro Efetivo: Márcio Cezar Bartilotti

Membro Efetivo: Evandro Dias Costa
Membro Efetivo: Paulo Borba Costa

Membro Suplente: Ayrton Bittencourt Lobo Neto
Membro Suplente: Paulo Emílio Nadier Lisboa

Conselho de Ética
Membro Efetivo: Rui Morais Cruz

Membro Efetivo: André Monteiro do Rêgo
Membro Efetivo: Isabela Moreira de Carvalho

Membro Suplente: Carlos Augusto Ferreira Santos Ahringsmann
Membro Suplente: Rosana Jezler Galvão

GESTÃO 2016 A 2018
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Diretoria:
Presidente:

Cristiane Santana Guimarães
Vice-Presidente:

Tatiana Martins de Oliveira
Secretário Geral:

Ubenilson Colombiano Matos dos Santos
Diretor Financeiro:

Raimundo Luiz de Andrade
Diretor de Inativos e Pensionistas:

Alba Freire de Carvalho Ribeiro da Silva
Diretor Social e de Divulgação:
Arlley Cavalcante de Oliveira

Diretor Jurídico e de Prerrogativas:
Roberto Lima Figueiredo

Mesa da Assembleia Geral:
Efetivo: Miguel Calmon Dantas

Efetivo: André Luiz Peixoto Fernandes
Efetivo: Mariana Machado da Nóbrega

Suplente: Iara Alves de Paiva Lima
Suplente: Rosana Jezler Galvão

Conselho Fiscal:
Efetivo: Paulo Borba Costa 

Efetivo: Walsimar dos Santos Brandão 
Efetivo: Evandro Dias Costa 

Suplente: Roque Luiz Vaz Carvalho de Souza 
Suplente: Márcio Cezar Bartilotti 

Conselho de Ética:
Efetivo: Antônio Ernesto L. Rodrigues

Efetivo: Mário César da Silva Lima
Efetivo: Dâmia Mirian Lâmego B. Sena

Suplente: Marcela Capachi Nogueira Soares
Suplente: Mário Rodrigues Coelho Neto

EMPOSSANDOS
GESTÃO 2019 A 2021
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