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PFN assume 
Advocacia-Geral da União

O ex-procurador-geral da 
Fazenda Nacional, Luís Inácio 
Lucena Adams, tomou posse 
no dia 23 de outubro como 
Advogado-Geral da União. Ao 
assumir a AGU, em substituição 
ao ministro Dias Toffoli, Adams 
tornou-se o primeiro integrante 
da carreira a ocupar o cargo. A 
cerimônia, realizada no Palácio 

do Itamaraty, foi prestigiada por várias autoridades, entre elas, 
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, o Procurador-Geral 
da República, Roberto Gurgel, os ministros da Fazenda, Guido 
Mantega, de Minas e Energia, Edson Lobão, e da Casa Civil, 
Dilma Roussef, além de presidentes de entidades de classe, 
dirigentes da AGU, servidores, familiares e amigos.

Foto: Valter Campanato/ABr E m  s e s s ã o  s o l e n e 
bas tan te  p res t i g i ada , 
tomou posse no últ imo 
dia 23 de outubro, como 
162º ministro do Supremo 
Tribunal Federal, o ex-
Advogado-Geral da União, 
José Antonio Dias Toffoli. 
D i ve rsas  au to r i dades 
est iveram presentes à 
posse do ministro Dias 
Toffoli, no STF, entre as quais o presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros da Justiça, Tarso 
Genro, e da Casa Civil, Dilma Rouseff, os presidentes da 
Câmara dos Deputados, Michel Temer, do Senado, José 
Sarney, e o da OAB, Cezar Britto, governadores de Estado, 
e vários representantes de entidades de classe.

Toffoli toma posse 
como ministro do STF

Foto:  Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr 

A PEC 555/06, de autoria do 
ex-deputado federal e atual vice-
presidente da ANPPREV, Carlos Mota, 
está a um passo de ser analisada por 
uma Comissão Especial na Câmara 
dos Deputados. A proposta, que 
extingue a contribuição dos inativos, foi 
aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça no dia 3 de outubro de 2007 
e aguarda, desde então, a criação do 
colegiado especial para análise do 
seu mérito.

Fim da contribuição 
dos inativos avança 

no Congresso
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Presidente da ANPPREV é eleita 
Conselheira Federal da OAB

A advocacia pública terá voz 
e voto no Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil. Essa importante vitória 
foi possível com a eleição da 
presidente da ANPPREV, Meire 
Lúcia Gomes Monteiro Mota 
Coelho, para uma das vagas do 
Conselho. Meire compõe a chapa 
“A Força da Advocacia Pública 
– Por uma OAB representativa, 
atuante e independente”, liderada 
por Francisco Caputo, que venceu as 
eleições na OAB do Distrito Federal. 
Além de Meire, os advogados públicos 

serão representados na OAB-
DF pelo Procurador do Banco 
Central, Fabiano Jantalia Barbosa 
(APBC) ,  e  pe lo  Advogado 
da União Rommel Macedo 
(ANAUNI), todos indicados e 
apoiados pelo Fórum Nacional 
da Advocacia Pública Federal, 
que conclamou os advogados 
públicos, em todo o País, a apoiar 
as chapas que fossem integradas 
por colegas Advogados da União, 

Procuradores Federais, Procuradores 
da Fazenda Nacional e Procuradores do 
Banco Central.
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Proposta do Subsídio foi numerada. Vamos acompanhar a tramitação da PEC 443/09!



2

Jornal daJornal daJornal da
ANPPREV/SINPROPREV

Dezembro de 2009

2009, ano de conquistas 
importantes para a Advocacia Pública

Chegamos ao final de mais um 
ano e, ao fazer um balanço das 
atividades, estamos convictos de 

que importantes vitórias foram alcançadas 
em 2009. A mais recente e signifi cativa é 
a representação da ANPPREV e de toda 
a advocacia pública no Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa 
conquista foi possível graças ao apoio de 
todas as carreiras jurídicas que compõem 
o Fórum Nacional da Advocacia Pública, 
que não mediu esforços em apoiar a 
chapa vencedora das eleições para a 
OAB do Distrito Federal e da qual fui 
indicada por unanimidade à vaga de 
Conselheira da OAB Nacional.

 Também neste ano, celebramos 
a posse do novo Advogado-Geral da 
União, ministro Luis Inácio Adams. Ex-
procurador-geral da Fazenda Nacional, 
Luís Inácio Lucena Adams tomou posse 
no dia 23 de outubro em substituição ao 
ministro José Dias Toffoli, que assumiu, 
no mesmo dia, o posto de ministro no 

Supremo Tribunal Federal. A indicação 
e posse de Adams é um marco histórico, 
extremamente importante, pois abre o 
precedente para que sejam, no futuro, 
nomeados outros integrantes de carreiras 
da AGU para chefi ar a instituição.

 Ainda neste contexto, comemoramos 
o fato inconteste da consolidação e 
fortalecimento do Fórum Nacional da 
Advocacia Pública. Neste colegiado, 
do qual a ANPPREV tem o privilégio 
e a honra de participar, as carreiras 
jurídicas somam esforços para que 
nossos pleitos e demandas sejam 
transformados em políticas públicas 
de Estado. Inserem-se nesse campo a 
campanha dos honorários para todos 
os advogados, públicos e privados, 
inclusive os aposentados, a Proposta 
de Emenda à Consti tuição para 
fortalecer a advocacia pública e a 
recente Portaria assinada pelo ministro 
Adams que atende reivindicação 
antiga de nossa Associação quanto à 

participação de membro da carreira 
de Procurador Federal, com direito à 
voz e voto, no Conselho Superior da 
Advocacia-Geral da União.

 Encerramos o ano dando início 
à Campanha Salarial de 2010. Em 
conjunto com o Fórum, a ANPPREV e 
as demais entidades que o compõem 
buscarão a equiparação salarial entre as 
diversas carreiras que exercem Funções 
Essenciais à Justiça.

 Ao fi nalizar, lembro-me que estamos 
próximos do Natal e do Ano Novo. É um 
momento oportuno para estreitarmos 
laços de convivência familiar, muitas 
vezes comprometidos por conta 
da luta diária, para ampliar nossos 
sentimentos de fraternidade, de união 
e amor. Espero, sinto e desejo a todos 
os Associados da ANPPREV, aos 
funcionários, colaboradores e amigos 
um belo Natal, um próspero Ano Novo, 
muita saúde, paz e conquistas ao longo 
do ano vindouro.

Editorial

A PEC 555/06, de autoria do 
ex-deputado federal e atual vice-
presidente da ANPPREV, Carlos Mota, 
está a um passo de ser analisada 
por uma Comissão Especial na 
Câmara dos Deputados. A proposta, 
que extingue a contribuição dos 
inativos, foi aprovada na Comissão 
de Constituição e Justiça no dia 3 de 

outubro de 2007 e aguarda, desde 
então, a criação do colegiado especial 
para análise do seu mérito.

As lideranças partidárias já indicaram 
os nomes dos deputados que irão 
compor a comissão especial, cujo 
requerimento para instalação encontra-
se na Secretaria-Geral da Mesa. O início 
dos trabalhos da comissão, entretanto, 

depende de acordo entre os líderes, 
pois depende da escolha do presidente 
do colegiado. Esta negociação está 
sendo comandada pelo presidente 
da Câmara, Michel Temer (PMDB/
SP), e pelo deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB/SP), defensor entusiasta 
dos aposentados e pensionistas na 
Câmara Federal.

PEC que extingue contribuição 
previdenciária dos aposentados próxima 

de análise na Comissão Especial

Novos rumos e muitas perspectivas para 2010
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Campanha Salarial

O Fórum Nacional da Advocacia Pública 
Federal iniciou a mobilização que visa equiparar 
os salários entre as Funções Essenciais à 
Justiça. Para discutir o assunto, foi convocada 
e realizada na noite do dia 2 de dezembro, na 
sede da ANPPREV, uma reunião extraordinária, 
a primeira em favor dessa demanda.

A reunião, aberta a todos os membros das 
carreiras de Advogado da União, Procurador 
da Fazenda Nacional, Procurador Federal e 
Procurador do Banco Central, contou com 
a presença de todos os presidentes e ou 
diretores das entidades e também com a do 
presidente da ANDPU (Associação Nacional 
dos Defensores Públicos da União), Luciano 
Borges dos Santos.

 DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
Durante a assembléia, o assessor 

parlamentar do Fórum, Antônio Augusto de 
Queiroz, fez um diagnóstico e recomendou aos 
dirigentes algumas medidas a serem adotadas 
para o sucesso da campanha salarial, bem 
como para as demais reivindicações da 
advocacia pública. “É necessário iniciar a 
campanha salarial porque outras carreiras 
estão em curso e, se não marcharem juntos, 
poderão perder a oportunidade de reajuste, 
que fi cará somente para 2011. O projeto que 
reestrutura as carreiras do Judiciário já está 
próximo de ser encaminhado ao Congresso 
Nacional. O projeto da Polícia Federal está em 
discussão no Planejamento”, alertou.

 Quanto às demais reivindicações, 
Antonio Augusto disse que antes do recesso 
parlamentar de dezembro será concluída 
a coleta de assinaturas necessárias à 
apresentação da PEC da autonomia 
da advocacia pública, de autoria dos 
deputados Paulo Rubem Sant iago e 
Bonifácio de Andrada.

 Além da defasagem salarial ocorrida 
nos últimos anos, o que tem ocasionado a 
evasão de membros para outras carreiras, 
o Fórum também discutiu outros assuntos 
de  in te resse das  car re i ras ,  como a 
necessidade de estruturação dos órgãos 
e a Lei Orgânica da AGU. Novas reuniões 
e iniciativas serão divulgadas em breve.

Fórum inicia mobilização para equiparar 
salários entre Funções Essenciais à Justiça

Com a vitória da chapa “Questão de 
Ordem” para a OAB do Distrito Federal 
na eleição do dia 16 de novembro, a 

advocacia pública passará a ter voz e voto no 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil. Isso porque compõe a chapa 
vencedora a presidente da ANPPREV, Meire 
Lúcia Gomes Monteiro Mota Coelho, indicada 
por unanimidade e apoiada pelas entidades 
do Fórum Nacional da Advocacia Pública 
(ANAJUR, ANAUNI, ANPAF, ANPPREV/
SINPROPREV, SINPROFAZ e APBC).

 Além de Meire, os advogados públicos 
federais serão representados na Seccional 
da OAB-DF pelo Procurador do Banco 
Central Fabiano Jantalia Barbosa (APBC) e 
pelo Advogado da União Rommel Macedo 
(ANAUNI), também indicados e apoiados 
pelas entidades do Fórum. Para o cargo de 
presidente da OAB-DF, foi eleito Francisco 
Caputo, e Emens Pereira como vice.

 A chapa liderada por Francisco Caputo 
obteve 4.783 votos, enquanto o candidato 
Ibaneis Rocha, da chapa Unidos pela Ordem, 
fi cou em segundo lugar, com 4.383 votos. O 
candidato Esdras Dantas fi cou em terceiro 
lugar, com 2.725 votos, e Ulisses Borges fi cou 
em quarto, com 2.054. Foram registrados 
ainda 300 votos nulos e 382 em branco, para 
um total de 14.627 votantes.

 Desde o início do processo eleitoral nas 
seccionais da OAB, o Fórum Nacional da 
Advocacia Pública Federal conclamou os 
advogados públicos federais, em todas as 

Advocacia Pública terá voz e voto 
no Conselho Federal da OAB

Unidades Federativas, a apoiar as chapas que 
fossem integradas por colegas Advogados da 
União, Procuradores Federais, Procuradores 
da Fazenda Nacional e Procuradores do 
Banco Central para fortalecer a advocacia 
pública federal perante as Seccionais e o 
Conselho Federal da OAB.

 Em nota, o Fórum sinalizou “o fato de a 
chapa ‘Questão de Ordem’ ter apresentado 
a proposta de contemplar, na formação do 
Conselho Seccional e da representação do 
DF no Conselho Federal, a Advocacia Pública, 
no sentido de resgatar a importância histórica 
dessas carreiras e ante a necessidade desses 
Conselhos albergarem todas as vertentes da 
advocacia, pública e privada, para que a OAB 
desempenhe bem seu papel corporativo e 
institucional.”

 E prosseguiu: “a destinação de uma vaga 
de titular no Conselho Federal da OAB à 
nossa colega Meire Lucia Gomes Monteiro 
Mota Coelho, considerando o largo prestigio 
e atuação em defesa dos interesses da 

classe. Meire Lucia, Procuradora Federal, 
atual presidente da ANPPREV, exerce papel 
relevante na unidade de atuação do Fórum 
Nacional da Advocacia Pública Federal, 
que congrega as entidades de classe 
representativas das carreiras de Advogado 
da União, Procurador da Fazenda Nacional, 
Procurador Federal e Procurador do Banco 
Central, sem distinção das carreiras que o 
compõem, além do prestígio que granjeou 
em toda a sua vida profi ssional, o respeito e 
admiração de seus pares, das autoridades 
constituídas, dos membros da Magistratura 
e do Congresso Nacional.”

 Em Brasília, por se tratar da Capital da 
República, com mais espaço de presença e 
negociação perante os poderes da União, 
o Fórum decidiu que as suas entidades de 
classe deveriam participar diretamente do 
pleito, com o mesmo espírito de integração 
perante a OAB. A atuação do Fórum foi 
decisiva para a vitória signifi cativa da chapa 
“Questão de Ordem”, liderada pelo advogado 
Francisco Caputo.

 A vitória da presidente da ANPPREV 
juntamente com os demais representantes 
da advocacia pública é uma demonstração 
inequívoca da Força da Advocacia Pública 
– Por uma OAB representativa, atuante 
e independente, e do Fórum Nacional da 
Advocacia Pública, que tem atuado em 
favor da melhoria da prestação jurisdicional 
prestada ao Estado,  e  do Estado à 
sociedade.
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Adams assume Advocacia-Geral 
da União. Pela 1ª vez, integrante da 

carreira é titular do cargo

O ex-procurador-geral da Fazenda 
Nacional, Luís Inácio Lucena 
Adams, tomou posse no dia 

23 de outubro como Advogado-Geral 
da União. Ao assumir a AGU, em 
substituição ao ministro José Dias 
Toffoli, Adams tornou-se o primeiro 
integrante da carreira a ocupar o cargo. 
Esse marco histórico é extremamente 
importante, pois abre o precedente 
para que sejam, a partir de agora, 
nomeados, no futuro outros integrantes 
de carreiras da AGU.

 O novo Advogado-Geral da União 
é Procurador da Fazenda Nacional 
desde 1993 e tem um vasto currículo 
de serviços prestados à Advocacia e 
à Administração públicas. Na AGU, já 
ocupou o cargo de Secretário-Geral 
de Contencioso e de coordenador da 
Comissão Deliberativa responsável 
pela gestão do Sistema Integrado de 
Controle das Ações Judiciais da União 
(SICAU), além de ter sido responsável 
pela instalação da Procuradoria-
Regional  Federal  da 4ª Região, 
vinculada à Procuradoria-Geral Federal 
(PGF) da AGU. Desde 2006, Adams 
ocupava a chefia da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.

 
POSSE PRESTIGIADA

A cerimônia de posse, realizada no 
Palácio do Itamaraty, foi prestigiada 
por várias autoridades, entre elas, o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
o presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Gilmar Mendes, 
o Procurador-Geral da República, 
Roberto Gurgel,  os ministros da 
Fazenda, Guido Mantega, de Minas e 
Energia, Edson Lobão, e da Casa Civil, 
Dilma Roussef, além de presidentes de 
entidades de classe, dirigentes da AGU, 
servidores, familiares e amigos.

 Durante a  sessão so lene,  o 
presidente da República enalteceu o 
importante e excelente trabalho dos 
advogados públicos em favor da defesa 
do Estado e do País. Lula reforçou o 

entendimento e a necessidade de que 
os advogados públicos sejam mais 
bem remunerados para o sucesso 
no desempenho de suas atividades. 
“Precisou eu chegar à Presidência da 
República para perceber que havia o 
engano do discurso fácil em época de 
campanha eleitoral e eu constatei que a 
máquina pública brasileira era muito mal 
remunerada, e o salário não condizia 
com a capacidade profissional da 
maioria das pessoas que trabalhavam 
na administração pública brasileira. 
As pessoas só querem saber quanto 
ganha um Advogado-Geral da União, 
mas não querem saber quantas causas 
ele ganhou para evitar que o Governo 
perdesse bilhões e bilhões de reais na 
Justiça”, disse o Presidente.

 Ao f ina l  do  seu d iscurso ,  o 
Presidente Lula externou a esperança 
de que a AGU continue a avançar, 
diariamente, no fornecimento de uma 
advocacia pública de qualidade. “Estou 
convencido de que a Advocacia-Geral 
da União prestou e prestará um serviço 
extraordinário neste momento que o 
Brasil está vivendo”.

 
ÁPICE DE UMA CARREIRA PÚBLICA

Inicialmente, em seu discurso, o novo 
Advogado-Geral da União externou o 
contentamento em assumir o cargo. 

“Como servidor público federal é a maior 
aspiração que posso ter e representa 
o ápice de uma bem sucedida carreira 
pública”, disse Adams.

 Adams fez um balanço de sua 
atuação na Procuradoria da Fazenda 
Nacional, onde iniciou sua carreira há 
exatos 16 anos, e posteriormente na 
AGU, onde teve a oportunidade de 
ser chefi ado por ministros ilustres e 
capazes, como Gilmar Mendes, José 
Bonifácio Andrada, Álvaro Ribeiro 
Costa e José Antônio Dias Toffoli. 
“Todos eles imprimiram à Advocacia 
Pública a responsabilidade pela defesa 
do Estado, mediante o exercício ativo 
do assessoramento jurídico do governo 
e a representação judicial da União”.

 Quanto ao futuro, após ter cumprido 
16 anos de vida pública, Adams disse 
ter testemunhado o aperfeiçoamento 
progressivo das inst i tuições e a 
conseqüente ampliação de desafi os à 
Advocacia de Estado, entre as quais, 
a redução da crescente litigiosidade 
que assoberba o Judiciário brasileiro. 
Desejamos boas vindas ao novo 
Advogado-Geral da União e reforçamos 
a esperança de que dê continuidade 
ao trabalho do ex-AGU, ministro 
Toffoli, que não poupou esforços para 
melhorar a advocacia pública e a 
prestação jurisdicional no País.
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No dia 30 de novembro, dando 
continuidade ao trabalho pró-ativo 
no comando da AGU, o ministro 
Luís Inácio Lucena Adams anunciou 
para dirigentes do Fórum Nacional 
da Advocacia Pública a agenda 
para a realização das alterações 
pontuais da nova Lei Orgânica 
da instituição. A reunião com os 
representantes das carreiras da 
advocacia pública foi realizada na 
sede da AGU, em Brasília.

 O Advogado-Geral da União 
in formou que,  pr imei ramente, 
será fechado um texto base a ser 
apresentado ao Conselho Superior 

da AGU na próxima reunião, prevista 
para o mês de dezembro. Após 
essa etapa, o conteúdo da proposta 
inicial será aberto para análise 
das entidades que contemplam as 
carreiras da advocacia pública. O 
mês de janeiro será dedicado a 
ajustes no texto original de modo 
que no início de fevereiro de 2010 a 
redação consensual seja enviada o 
Congresso Nacional.

 Além da Lei Orgânica, foi discutida a 
PEC de autoria do deputado Bonifácio 
de Andrada (PSDB/MG) que fi xa o 
subsídio do grau ou nível máximo 
das carreiras da Advocacia-Geral 

da União. O ministro demonstrou-se 
favorável ao pleito, mas ponderou 
dificuldades em sua aprovação. 
Outras duas propostas também foram 
discutidas, PEC 210/07 e PEC 21/08, 
que restabelecem o pagamento do 
Adicional por Tempo de Serviço. 
Ambas tramitam no Congresso e 
versam sobre a inclusão da Advocacia 
Pública Federal.

 Por último, os dirigentes do 
Fórum apontaram, reforçaram o 
entendimento e necessidade de 
acompanhar a simetria de subsídios 
de outras carreiras que exercem 
funções essenciais à Justiça.

Ministro Adams assina Portaria 
que contempla reivindicação 

histórica da ANPPREV

O Advogado Geral da União, 
ministro Luís Inácio Lucena 
Adams, assinou, no dia 19 de 

novembro, a Portaria nº 1.643, que atribui 
ao Conselho Superior da Advocacia-Geral 
da União a função de órgão consultivo do 
Advogado-Geral da União.

 A Po r ta r i a  a l t e ra ,  a i nda ,  a 
composição do mencionado Conselho, 
acrescendo-lhe, com direito a voz e 
voto, o Procurador-Geral Federal, o 
Procurador-Geral do Banco Central 
do Brasi l ,  o Secretário-Geral de 
Contencioso, o Secretário-Geral de 
Consultoria e representantes eleitos 
das carreiras de Procurador Federal 
e de Procurador do Banco Central 
do Brasil dos órgãos vinculados à 
Advocacia-Geral da União.

 A edição desse ato vai contribuir 

sobremaneira para o fortalecimento 
da própria AGU como instituição e 
vem ao encontro dos anseios dos 
Procuradores Federais, que há bastante 
tempo se viam excluídos de participar 
das decisões que lhes afetavam 
diretamente.

 É oportuno lembrar que a ANPPREV 
foi pioneira na luta pela inserção de 
representantes dos Procuradores 
Federais no Conselho Superior da 
AGU, bem assim, pela inclusão da 
carreira de Procurador Federal como 
integrante daquele órgão, e não como 
vinculado, inclusive com medidas 
judiciais vitoriosas em primeira instância 
e a elaboração de projetos de lei.

 Com a edição da Portaria 1.643, 
o ministro Luis Inácio Adams assume 
posição de vanguarda e dá um enorme 

passo na direção de corrigir uma 
injustiça que atingia as carreiras de 
Procurador Federal e de Procurador 
do Banco Central do Brasil, que de 
agora em diante poderão participar 
efetivamente da administração do 
órgão, opinando em assuntos de alta 
relevância relacionados à gestão, ao 
planejamento estratégico e à atuação 
jurídica da Advocacia-Geral da União 
e de seus órgãos vinculados, sem 
prejuízo das competências que lhe são 
previstas na Lei Complementar nº 73, 
de 10 de fevereiro de 1993.

 A ANPPREV congratula-se com o 
ministro Luis Inácio Lucena Adams 
por esse importante passo, que 
representa um grande avanço para a 
união das carreiras e fortalecimento 
da instituição.

AGU defi ne agenda para 
apresentar a nova Lei Orgânica
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Fórum lança campanha "Honorários para Todos" e 
atua de maneira permanente no Congresso Nacional

O Fórum Nacional da Advocacia Pública 
Federal, integrado pelas entidades 
de classe da área jurídica federal 

(ANPPREV, ANAJUR, ANAUNI, ANPAF, 
SINPROFAZ, APBC, APAFERJ) juntamente 
com a OAB Nacional lançou, no dia 19 de 
setembro, no plenário do Conselho Federal 
da Ordem, em Brasília, a campanha nacional 
"Honorários para Todos - Direito de Advogados 
Públicos e Privados".

 O objetivo da campanha é assegurar que 
todos os advogados, inclusive os aposentados, 
recebam os honorários de sucumbência. Nesse 
sentido, o apoio da Ordem dos Advogados do 

Brasil é de suma importância para a conquista 
deste direito, que é reivindicação de longa data 
da advocacia.

 Como desmembramento da Campanha 
dos Honorár ios e para torná- la uma 
realidade, o Fórum tem atuado de maneira 
p r ó - a t i v a  e  i n t e n s a  n o  C o n g r e s s o 
Nacional. Na agenda de mobilização e 
de apresentação de sugestões, além dos 
honorários, o Fórum tem agido em favor 
da reforma da Advocacia Pública Federal, 
de mudanças na prerrogativa de Foro e da 
criação de um subsídio máximo para as 
carreiras da advocacia pública, que será 

efetivada por meio da PEC 443/2009, de 
autoria do deputado Bonifácio de Andrada, 
protocolada na Câmara dos Deputados no 
dia 8 de dezembro.

 Para o  cumpr imento e fe t ivo das 
r e i v i nd i cações  e  sua  conseqüen te 
transformação em ações de Estado, os 
dirigentes das carreiras da área jurídica 
estiveram presentes e reunidos ao longo de 
todo o ano de 2009 com deputados federais 
e senadores.  Destacamos, a seguir, 
algumas das atividades mais recentes 
realizadas na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal.

25 de novembro – Conversa e pedido de apoio dos 
parlamentares às propostas legislativas de interesse das 
carreiras do Fórum. Destaque para fi xação do subsídio

O deputado federal Bonifácio Andrada 
(PSDB/MG) recebeu os representantes das 
entidades de classe para tratar da proposta, 
de sua autoria, que dispõe sobre uma Emenda 
Constitucional que fi xa o subsídio do grau ou 
nível máximo das carreiras da Advocacia-
Geral da União. Na conversa, os dirigentes 
expuseram a importância da PEC e que sua 
aprovação diminuirá a possibilidade de saída 
dos membros das carreiras da Advocacia 
Pública Federal para outras carreiras que têm 
salários mais atraentes.

 O Fórum tem trabalhado no Congresso 
para colher as assinaturas necessárias à 
aprovação da proposta do deputado mineiro, 
que altera o artigo 131 da Constituição Federal 
para que subsídio do grau médio ou nível 
médio das carreiras de Advogado da União, 
Procurador da Fazenda Nacional, Procurador 
Federal e Procurador do Banco Central, 
das Procuradorias dos Estados e do Distrito 
Federal corresponda a noventa inteiros e 
vinte e cinco centésimos por cento (90,25%) 

do subsidio mensal, fi xado para os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal.

 Na justificativa, o parlamentar defende 
que as atribuições das carreiras da Advocacia-
Geral da União, e dos procuradores dos 
Estados e do Distrito Federal são, por vontade 
Constitucional, consideradas como Funções 
essenciais ao funcionamento da Justiça. A 
vinculação de suas funções a estes princípios 
gera, conseqüentemente, caracterização da 
necessidade de que seus membros recebam, de 
maneira explicita na Constituição, o tratamento 
adequado, de forma que não haja hierarquia 
entre os interesses cometidos a cada uma das 
funções essenciais à Justiça, conferindo-lhes a 
adequada importância constitucional. 

A PEC do deputado Bonifácio de Andrada 
foi protocolada na Câmara no dia 8 de 
dezembro e irá tramitar como PEC 443/2009. 
Essa conquista foi possível graças ao 
intenso trabalho dos dirigentes do Fórum, 
que conseguiram reunir 212 assinaturas de 
apoio à proposta.

No gabinete do deputado Aldo Rebelo 
(PCdoB/SP), os dirigentes do Fórum discutiram 
e apresentaram uma proposta de anteprojeto 
de Reforma da Advocacia Pública Federal. 
O parlamentar, um dos mais influentes do 
Congresso, já ocupou o importante cargo de 
presidente da Câmara dos Deputados, de pronto 
mostrou-se bastante receptivo às iniciativas 
formuladas. Aldo Rebelo disse, inclusive, que 
as questões apresentadas fazem parte de suas 
preocupações há um bom tempo, por entender que 
há deformações estruturais nas instituições.

  "A meu ver o desequilíbrio surgiu a partir da 
Constituição de 88. Dividiu-se a Advocacia de 
Estado em duas áreas. Houve uma hipertrofi a dos 
órgãos de fi scalização e os de execução, de defesa, 
não", entende. Ainda segundo o parlamentar, para 
corrigir os desequilíbrios constatados, faz-se 
necessário reordenar as atribuições de modo que 
o Estado possa se defender do próprio Estado e 
que haja um esforço conjunto nessa parte por ser 
uma luta política.

21 de outubro 
Apresentação de 

Anteprojeto de Reforma 
da Advocacia Pública

29 de setembro – discussão e apresentação de mudanças 
na PEC 130/2007, que altera prerrogativa de Foro

O s  r e p r e s e n t a n t e s  d o  F ó r u m 
so l ic i ta ram audiênc ia  e  es t iveram 
reunidos com o deputado federal Regis 
de Oliveira (PSC/SP) para tratar da PEC 
130/2007, que altera os dispositivos 
constitucionais acerca da prerrogativa 
de Foro. Na ocasião, dirigentes do Fórum 
ressaltaram a necessidade de ajustes na 
Proposta de Emenda à Constituição para 
contemplar os membros da Advocacia 

Pública na medida em que o exercício de 
função essencial à Justiça reivindica as 
mesmas garantias conferidas aos demais 
membros das demais funções essenciais 
à Justiça.

 O deputado, que tem apresentado 
d iversas propostas  no sent ido  de 
aperfeiçoar a Justiça no País, viu com 
bons olhos a iniciativa. Nesse sentido, 
o Fórum buscará interlocução com as 

demais lideranças no Congresso para 
adequação da PEC 130/2007.

 Os representantes do Fórum também 
recordaram episódios lamentáveis de 
ameaças e até mesmo de prisão de membros 
de carreiras da advocacia pública, além de 
processos abertos no Conselho Nacional 
de Justiça contra colegas Procuradores 
Federais e Advogados da União ocorridos 
neste ano.
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Nessa reunião, após o lançamento da 
campanha dos honorários, os dirigentes 
do Fórum Nacional da Advocacia 

Pública Federal reforçaram a necessidade de a 
Frente Parlamentar dos Advogados da Câmara 
dos Deputados participarem dos debates 
e apoiarem a instituição dos honorários 
advocatícios para os advogados públicos e 
privados, inclusive os aposentados.

 O pedido de apoio, no entendimento dos 
dirigentes do Fórum, vai despertar, inclusive, 
a atenção do Governo para o tema. "Essa 
Casa é a caixa de ressonância da sociedade 
brasileira e os honorários advocatícios são 
direitos antigos dos advogados, porém, no 
que diz respeito aos advogados públicos 
federais, o Governo até o presente momento 

ainda não acordou para a importância 
dessa questão e para a necessidade do seu 
pagamento", defendeu João Carlos Souto.

 O presidente da Frente Parlamentar 
do Advogado, deputado Marcelo Ortiz 
(PV/SP), ressaltou a defesa da igualdade 
entre advogados públicos e privados 
em relação aos honorários. “A Frente 
Parlamentar sempre tem o objetivo de fazer 
o seu trabalho em prol daqueles que os 
advogados atendem, sejam os advogados 
públicos, sejam os privados. Nós queremos 
estabelecer primordialmente o entendimento 
entre todos eles e uma compreensão de toda 
a sociedade do papel do advogado público 
e qual é o resultado que ele deve obter no 
trabalho que desenvolve", disse.

 Para o presidente do Conselho Federal 
da OAB, Cezar Brit to, que desde o 
lançamento da Campanha não tem medido 
esforços para apoiar a iniciativa, é preciso 
que haja compreensão de que os honorários 
advocatícios são resultados do trabalho 
de um profi ssional e que, portanto, quem 
deve aferir a vantagem desse trabalho é o 
próprio profi ssional. “A tarefa da campanha 
é de conscientização para demonstrar 
que não é recurso público que estamos 
debatendo, mas o fruto do trabalho de 
um profi ssional e esse profi ssional tem 
que ser beneficiado", ponderou. Mais 
informações sobre a campanha dos 
honorários podem ser obtidas no portal: 
www.honorariosparatodos.orgb.br

23 de setembro – reunião com 
a Frente Parlamentar dos Advogados

Dias Toffoli toma posse 
como 162º ministro do STF

No dia 23 de outubro, tomou posse no 
STF como 162º ministro da Corte, o ministro 
Dias Toffoli, ex-Advogado-Geral da União. 
Dias Toffoli assumiu a cadeira deixada pelo 
ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 
falecido no mês passado.

 A indicação do ministro Toffoli para o STF, 
assinada e encaminhada pelo Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso 
Nacional, foi aprovada pelo Senado Federal 
no dia 30 de setembro. A votação secreta 
registrou 70 votos, sendo 58 favoráveis, 
nove contrários e três abstenções. Antes 
da votação no plenário, pela manhã e à 
tarde, senadores que compõem a Comissão 
de Constituição e Justiça questionaram 
o indicado à vaga de ministro do STF por 
mais de sete horas, em uma das sabatinas 
mais longas e concorridas de um candidato 
ao Supremo. Entre os questionamentos, a 
formação acadêmica e o posicionamento 
do futuro ministro em ações que tramitam 
na Corte.

 O desempenho sereno do candidato, 
aliado ao seu profundo conhecimento de 
todas as questões jurídicas levantadas, fez 
com que a maioria dos senadores da CCJ 
aprovassem a indicação do advogado José 
Antônio Dias Toffoli para o STF. A nomeação 
do ex-Advogado-Geral da União foi aprovada 
na CCJ por 20 dos 23 senadores do 
colegiado. Apenas três senadores votaram 
contra a nomeação de Toffoli para a mais alta 
Corte do Poder Judiciário brasileiro.

 COMPOSIÇÃO E POSSE NO STF
O Supremo Tr i buna l  Fede ra l  é 

composto por onze ministros. Segundo a 
Constituição, todos devem ser brasileiros 
natos, ter idade entre 35 e 65 anos, 
notável  saber jur íd ico e reputação 
ilibada. Com a posse no STF, Dias Toffoli 
tornou-se o 8º ministro da Corte nomeado 
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
em seus dois mandatos na Presidência. 
O novo ministro do Supremo completou 
42 anos no dia 15 de novembro. É o 
50º ministro da Corte graduado pela 
Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (Largo de São Francisco).

 Natural de Marília, em São Paulo, 
Toffoli é o 24º ministro paulista a integrar 
o Supremo desde a criação da Corte e 
o 3º da atual composição do Tribunal, 
pois são seus conterrâneos os ministros 
Celso de Mello e Cezar Peluso, também 
nascidos no estado de São Paulo, 
respectivamente nas cidades de Tatuí e 
de Bragança Paulista.

 A rápida cerimônia de posse de Dias 
Toffoli no STF, realizada no Plenário do 
Supremo, contou com a participação de 
autoridades dos Três Poderes, entre elas, 
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os 
presidentes do Senado, José Sarney e da 
Câmara dos Deputados, Michel Temer, 
e dez dos 11 ministros do Supremo — 
ausente o ministro Marco Aurélio, por conta 
de compromisso anteriormente assumido. 

Também estavam em plenário diversos 
ministros, governadores de Estado, além 
de representantes de entidades de classe, 
amigos e familiares.

 
CONFRATERNIZAÇÃO

Após a cerimônia no STF e, em 
comemoração à posse do ministro Dias Toffoli 
na Suprema Corte, entidades que compõem 
o Fórum Nacional da Advocacia Pública 
ofereceram uma festa de confraternização. 
O evento, realizado no Marina Hall, em 
Brasília, foi tal como a posse, bastante 
prestigiada por autoridades, amigos e 
familiares.

 
DESPEDIDA DA AGU

Antes de assumir o cargo de ministro do 
STF, no dia 7 de outubro, o ex-Advogado-
Geral da União fez uma despedida na 
AGU. Para o evento, foram convidadas a 
presidente da ANPPREV, demais integrantes 
do Fórum Nacional da Advocacia Pública 
Federal e diversas autoridades.

 O ministro Toffoli decidiu, como último 
ato na AGU, instituir o Prêmio Saulo 
Ramos, que tem o objetivo de “reconhecer 
o trabalho dos advogados da AGU e 
premiar os de maior relevância”. Segundo 
o ministro, o nome dado ao prêmio é uma 
homenagem “ao grande defensor da 
criação da AGU, e personalidade que 
teve papel decisivo para criar a instituição 
durante a Assembléia Constituinte.
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Osegundo Concurso de Desenho Infantil 
2009 promovido pela ANPPREV, com o 
tema "Natal da Cidadania”, foi um sucesso. 

Para chegar ao resultado fi nal a comissão julgadora 
teve muito trabalho, pois dezenas de belíssimos 
desenhos chegaram à nossa Associação. A 
quantidade de participantes e a qualidade dos 
trabalhos artísticos evidenciam a importância e o 
acerto na realização do concurso.

 A comissão julgadora, composta pelos 
Procuradores: Dr. Roberto Ricardo Mader Nobre 
Machado, Dr. Virgílio Antonio de Olivera Filho 
e Dra. Eulina de Sousa Brito Dornelles Berni, 
reuniu-se no dia 11 de novembro, quando 

analisou os documentos e fi chas de inscrição, 
conforme regulamento e, em seguida, avaliou 
criteriosamente os trabalhos artísticos.

 Entre inúmeros desenhos criat ivos, 
os resultados por modalidades foram os 
seguintes:

 
NA MODALIDADE JUVENIL

1º Lugar – Mateus Sarmet Paniago
2º Lugar – Daniela Renofi o

 
NA MODALIDADE MIRIM

1º Lugar – Amaríntia Rezende Araújo
2º Lugar – Bruna Renofi o Brito

 NA MODALIDADE PETIZ
1º - Lugar – Maria Júlia Felix Muraro
2º - Lugar – Marina Sarmet Paniago
3º - Lugar – João Pedro Felix Muraro

 
Os vencedores receberão o reembolso na 

compra de presentes nos valores de R$ 500,00, 
R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente à sua 
colocação. Para a ANPPREV, o importante é 
que haja interação, e o despertar nas crianças 
o gosto pela arte. No próximo concurso, 
esperamos contar cada vez mais com a 
participação dos nossos associados, e de seus 
familiares.

ANPPREV divulga resultado fi nal do Concurso 
de Desenho Infantil Natal da Cidadania 2009

Endereço: SAS - Qd. 6 - Bl. K - Ed. Belvedere - Grupo 4 
Brasília-DF - CEP: 70070-915  Telefone: (61) 3322-8564 - Fax: (61) 3225-4288

 www.anpprev.org.br   anpprev@anpprev.org.br
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EXPEDIENTE

Conselho Executivo: 
Meire Lúcia Gomes Monteiro Mota Coelho - Presidente
Carlos Domingos Mota Coelho - Vice-Presidente Executivo
Antonio Rodrigues da Silva - Vice-Presidente de Finanças E Patrimônio
Augusto Brito Filho - Vice-Presidente de Administração
Jeanete Tamara Praude - Vice-Presidente de Comunicação E Relações Públicas
Rogério Santos Correia - Vice-Presidente de Assuntos Legislativos
José Perpétuo de Souza - Vice-Presidente de Mobilização
Ivo Zauli - Vice-Presidente de Aposentados e Pensionistas
Maria Nazaré Fontenele Frota - Vice-Presidente De Assuntos Jurídicos
Armando Luis Da Silva - Vice-Presidente de Política de Classe, Ética E Cultura Profis-
sional
Sueli Aparecida Dias de Medeiros - Vice-Presidente De Política de Serviço Social
Carlos Antonio de Araujo - Vice-Presidente De Política de Assuntos Institucionais
Roberto Ricardo Mader Nobre Machado - Vice-Presidente do Centro De Estudos Jurídicos

Conselho Fiscal:
Antonio José Pelágio Lobo e Campos (presidente), Cleci Gomes de Castro, Fátima 
Liduína Saldanha de Carvalho, Lígia Maria da Silva Azevedo Nogueira, Luis Alberto 
Cardoso Gama, Maria da Luz Bandeira Bezerra Figueiredo,  

Representantes Estaduais:
Acre - Celso de Castro Caitete, Alagoas - Heraclito Pporangaba, Amazonas - Terezinha 
Rodrigues dos Santos, Bahia - Pedro de Alcantara Souza Lacerda, Ceará - Samuel 
Albuquerque e Rodrigues, Distrito Federal - Elizabeth Regina Lopes Manzur, Espírito 
santo - Maria das Graças Lagares Gratz, Goiás - Eulina de Sousa Brito Dornelles Berni, 
Minas gerais - Roselhes Reston, Mato grosso - Noêmia da Costa e Silva, Mato grosso 
do sul - Adriana Maria de Castro Rodrigues, Maranhão - Ledian Maria Silva Mendes, 
Pará - Luiz Carlos Martins Noura, Paraíba - Raimundo de Almeida Júnior, Paraná - 
Henrique Closs, Pernambuco - Maria Antonieta Duarte Silva, Piauí - Francisco Mauro 
de Sousa Carvalho, Rio grande do norte - Maria Angela Faria de Lucena Prado, Rio 
grande do sul - Oscar José Tommasoni Monteiro de Barros, Rio de janeiro - Mario 
Oliveira dos Santos, Santa catarina - Eni Terezinha Aragão Duarte, Sergipe - José 
Francisco Costa, São Paulo - Cleci Gomes de Castro

Delegados Sindicais: Ceará - Helton Heládio Costa Lima Sales, Distrito Federal 
- Angelica Vella Fernandes Dubra, Goiás - Francisco Antônio Nunes, Maranhão - Du-
rval Soares da Fonseca Jr., Minas Gerais - Luzia Cecilia Costa Miranda, Piauí - Sil-
vana Marinho Costa, Rio de Janeiro - José Maria dos Santos Rodrigues Filho, Santa 
Catarina - Sérgio Henrique Dias Garcia, Sergipe - Alberto Lourenço de Azevedo Filho

O ASAclub, clube de benefícios 
voltado para os advogados públicos, 
tem uma série de convênios com 
descontos especiais e benefícios para 
os associados da ANPPREV.

A missão institucional do ASAclub, 
que reúne as entidades de classe 
do Fórum Nacional da Advocacia 
Pública Federal,  é promover a 
gestão de benefícios comerciais 
aos seus associados, o bem estar, a 

qualidade de vida e o oferecimento, 
inclusive, de planos de saúde.

São mais de 200 convênios 
estratégicos e os associados podem 
sugerir novas parcerias diretamente 
no portal www.asaclub.com.br

Muitos Procuradores Federais 
já aproveitam os benefícios do 
Clube, faça também a sua adesão. 
Juntos podemos realizar convênios 
vantajosos para todos.

ASAclub, um clube 
de benefícios para os 

associados da ANPPREV
• PRECATÓRIO 1 - O precatório da ação referente 
aos anuênios foi requisitado e o pagamento ocorrerá 
provavelmente no primeiro semestre de 2010. As RPVs 
serão requisitadas em breve. A ação em questão benefi cia 
aqueles que eram celetistas e tornaram-se estatutários 
em 1990.  A ação de execução que gerou o precatório é 
a de nº 1999.34.00.001556-0 e seu curso se deu na 13ª. 
Vara Federal de Brasília. 

• PRECATÓRIO 2 – Será pago em 2010 o segundo 
precatório requisitado em razão da ação dos 3,17%. 
Neste novo precatório foram benefi ciados os associados 
que pleitearam o mesmo benefício por outra entidade de 
classe e desistiram para fi car na ação da ANPPREV. O 
pagamento ocorrerá provavelmente no primeiro semestre. 
A ação de execução que gerou o precatório é a de nº 
2007.34.00.008781-9 e seu curso se deu na 17ª Vara 
Federal de Brasília.

Ações Judiciais


