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Tudo pronto para a realização do XVI CONPPREV e I Encontro Luso-
Brasileiro da Advocacia Pública, que ocorrerá entre os dias 25 a 29 de abril 
em Portugal. O tema desta edição será “Advocacia de Estado no Contexto 

Internacional - Intercâmbio Brasil/Portugal”. Veja destaques da programação do 
evento na página 3.

Valores da 
Advocacia 
Pública

O Fórum Nac iona l 
da Advocacia Públ ica 
consolidou a aproximação e 
os laços com o Parlamento 
Federal. Uma mostra na 
Câmara dos Deputados 
ex ib iu  especia lmente 
as ações do Movimento 
Nacional de Reforma da 
Advocacia Pública, que 
ganhou relevo a partir de 
2009 com a apresentação 
das PECs 443/09 e 452/09. 
Painéis informativos das 
entidades que integram 
o Fórum, entre as quais 
a ANPPREV, revisitaram 
a história da AGU e da 
Advocacia Pública. Leia 
mais nas páginas 4 e 5.

XVI CONPPREV

Editorial: prioridades da agenda 
da ANPPREV para 2011 Página 2



2

Jornal da
ANPPREV/SINPROPREV

Abril de 2011

ANPPREV e agenda para 2011
O ano de 2011 iniciou 

com a concretização 
de fato inédito na 

história política do Brasil. Em 
1º de janeiro, tomou posse a 
primeira mulher Presidenta 
da República. Além de Dilma 
Rousseff, foi empossada a 
equipe ministerial, bastante 
renovada em relação aos 
titulares de primeiro escalão 
que acompanhavam o ex-
presidente Lula.

Entre os poucos minis-
tros que foram mantidos na 
equipe, a Presidenta Dilma 
confirmou a permanência 
do Procurador da Fazenda 
Luís Inácio Lucena Adams 
no comando da Advocacia-
Geral da União. Em tempo, 
a ANPPREV cumprimenta 
a Presidenta por acertada 
decisão.

Merece registro ainda a 
posse do novo ministro da 
Previdência Social, Garibaldi 
Alves Filho, que se licenciou 
do mandato de senador para 
assumir a Pasta.

Em fevereiro, depois da 

posse dos de-
putados e sena-
dores, o foco da 
cena política em 
Brasília passou a 
ser o Congresso 
Nacional. Para 
as carreiras da 
Advocacia Públi-
ca Federal, era a 
hora de retomar 
as ações para 
viabilizar a agenda de priori-
dades no Parlamento.

A ANPPREV, em conjunto 
com as demais entidades 
que integram o Fórum Na-
cional da Advocacia Pública 
Federal, já está em campo, 
fazendo gestões junto aos 
parlamentares, seja renovan-
do os apoios conquistados 
na legislatura passada, seja 
buscando novas adesões 
ao Movimento Nacional em 
Defesa da Advocacia Pública 
Federal.

Este Movimento ganhou 
grande projeção nos anos 
de 2009 e 2010 com a trami-
tação de duas propostas de 

emenda à Cons-
tituição, as PECs 
443 e 452.

 As matérias, 
que haviam sido 
arquivadas ao 
final da última 
legislatura, já es-
tão novamente 
tramitando na 
Câmara. Leia 
mais sobre o an-

damento dessas proposições 
na página 6.

Outra proposição que 
interessa especialmente à 
ANPPREV é a PEC 555, 
que determina o fim da con-
tribuição previdenciária dos 
aposentados. De autoria do 
vice-presidente da Associa-
ção, o ex-deputado federal 
Carlos Mota, a matéria foi 
aprovada na comissão es-
pecial em 2010 e aguarda 
a inclusão na pauta de vo-
tações do plenário da Câ-
mara. A ANPPREV também 
vem atuando para elevar 
a proposta à condição de 
prioridade na ordem do dia 

da Casa Legislativa.
Entre as ações e eventos 

promovidos pela Associação, 
o destaque neste primeiro se-
mestre é o XVI CONPPREV 
e I Encontro Luso-Brasileiro 
da Advocacia Pública, que 
terá sede em Portugal entre 
os dias 25 a 29 de abril.

Com o tema “Advocacia 
de Estado no Contexto Inter-
nacional - Intercâmbio Brasil/
Portugal”, a ANPPREV, mais 
uma vez, assume posição de 
vanguarda ao realizar esta 
primeira troca de experiências 
entre membros da Advocacia 
de Estado dos dois países. 
A iniciativa é pioneira, como 
evento realizado por entida-
de de classe representativa 
de carreira da Advocacia-
Geral da União. Importante 
ressaltar que o Congresso 
tem apoio do Fórum Nacio-
nal da Advocacia Pública 
Federal.

 
Meire Lúcia Gomes 

Monteiro Mota Coelho
Presidente da ANPPREV

Editorial

ANPPREV sediou posse do 
novo Procurador-Chefe da PF/INSS 

Em 16 de março, a ANPPREV 
sediou a solenidade de posse 
do novo Procurador-Chefe 
da PFE/INSS, o Procurador 
Federal Alessandro Antônio 
Stefanutto.

Na mesma ocasião, foram 
empossados a Diretora de Aten-
dimento, Cinara Wagner Fredo; 
e o Diretor de Orçamento, Finan-
ças e Logística, Pedro Augusto 
Sanguinetti Ferreira.

Antes mesmo da posse de 
Alessandro, quando saiu a Por-

taria nº 400 que confirmou sua 
nomeação ao cargo, também foi 
divulgada a “Agenda de Tran-
sição”. O documento entregue 
pela gestão que se encerrava 
ao novo Procurador-Chefe 
continha a compilação de um 
conjunto de referências desti-
nadas a contribuir para que o 
processo de transição pudesse 
transcorrer sem prejuízo para a 
continuidade do serviço público 
prestado pela Procuradoria ao 
trabalhador brasileiro.

No documento, foram rela-
cionadas 163 rotinas execu-
tadas por todos os setores da 
Direção Central da PFE/INSS, 
facilitando a compreensão das 
atividades em desenvolvimento 
e fornecendo também informa-
ções relevantes para subsidiar 
a tomada de decisões futuras. 
Sua execução, em conjunto com 
os objetivos propostos para este 
ano no “Plano de Ação 2011 da 
PFE/INSS: Consolidando Resul-
tados”, permite a ininterrupção 

dos programas e ações que 
marcaram a gestão anterior e 
que vêm sendo desenvolvidas 
em parceria com as unidades 
jurídicas espalhadas por todo 
o país.

O documento contemplava, 
ainda, 21 ações judiciais priori-
tárias e demandas de órgãos de 
controle externo, identificadas 
como estrategicamente sen-
síveis e que requerem acom-
panhamento diferenciado no 
âmbito da Direção Central.
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XVI CONPPREV

Tudo p ron to  para  a 
r ea l i zação  do  XV I 
CONPPREV e I Encontro 

Luso-Brasileiro da Advocacia 
Pública, que ocorrerá entre 
os dias 25 a 29 de abril em 
Portugal. O tema desta edição 
será “Advocacia de Estado 
no Contexto Internacional - 
Intercâmbio Brasil/Portugal”.

A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), a Ordem dos 
Advogados de Portugal (OA) e 
o Fórum Nacional da Advoca-
cia Pública Federal apóiam o 
congresso.

Cerca de 150 Procuradores 
Federais confirmaram inscri-
ção no evento, que terá progra-
mação nas cidades de Lisboa, 
Coimbra e Porto. Realizado 
pela ANPPREV, Comissão 
Nacional da Advocacia Públi-
ca-CNAP e Comissão de Re-
lações Internacionais da OAB, 
o ponto alto do congresso será 
a Conferência na Universidade 
de Coimbra, marcada para o 
dia 26 de abril. 

Entre os conferencistas 
estão: o Advogado-Geral da 
União, ministro Luís Inácio 
Lucena Adams; a presidente 
da ANPPREV, Meire Mon-
teiro, que também preside 
a Comissão da Advocacia 
Pública da OAB; além de 
representantes, professores 
e acadêmicos indicados pela 
Universidade de Coimbra.

Logo após a Conferência 
está prevista uma reunião de 
dirigentes da ANPPREV e do 
Fórum com representantes 
da Advocacia de Estado de 

Portugal é sede de evento
de Procuradores Federais

Portugal para assinatura do 
Protocolo de Intercâmbio 
da Advocacia de Estado do 
Brasil/Portugal. O encontro 
será na Ordem dos Advo-
gados, no Conselho Distrital 
de Coimbra. A programação 
neste dia deverá ser encer-

rada com visita guiada à 
Universidade de Coimbra.

AbERtuRA
Para a abertura do evento, 

em 25 de abril, estão confirma-
das as presenças do ministro 
Adams e de representantes da 

Advocacia Pública do Brasil, 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB, e da Ordem dos 
Advogados de Portugal - OA.

A divulgação da Carta do 
CONPPREV acontecerá no 
encerramento institucional do 
evento em 28 de abril.
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Exposições na Câmara deram 
visibilidade à Advocacia

A presidente da ANPPREV, 
Meire Monteiro, Pro-
curadores Federais e 

membros das demais carreiras 
da AGU participaram da inau-
guração da mostra “Valores da 
Advocacia Pública” na Câma-
ra dos Deputados, em 23 de 
fevereiro. O advogado-geral 
da União, ministro Luís Inácio 
Lucena Adams, e o Procura-
dor-Geral Federal, Marcelo 
Siqueira, também estavam 
presentes no evento.

De acordo com o advogado-
geral da União, Luís Adams, a 
exposição é de importância 
capital para os anseios da 
Advocacia Pública. "Os inte-
resses das carreiras de Advo-
gado da União, Procurador da 
Fazenda Nacional, Procurador 
Federal e Procurador do Ban-
co Central são os interesses 
da sociedade. Portanto, trazer 
os pleitos desta classe ao 
Congresso Nacional é repre-
sentar a população".

A exposição, promovida 
pelo Fórum Nacional da Advo-
cacia Pública Federal, reuniu 
painéis informativos sobre as 

carreiras e entidades que in-
tegram a Advocacia Pública.

A mostra foi mais uma ini-
ciativa do Fórum, colegiado 
do qual a ANPPREV faz parte, 
com o objetivo de mostrar ao 
Parlamento e à sociedade o 
cotidiano, a importância e o 
papel da Advocacia Pública 
para assegurar as políticas 
públicas.

Instalada por uma semana 
no corredor de acesso ao ple-

nário da Câmara, a exposição 
chamou muita atenção de 
quem passou pelo local.

EsPAçO MáRIO COVAs
Em continuidade à ex-

posição, o Fórum Nacional 
montou um estande em ou-
tro ponto na Câmara dos 
Deputados. De 17 a 31 de 
março, a mostra “Valores da 
Advocacia Pública” ocupou 
o Espaço Mário Covas, no 

Anexo II da Casa Legislativa.
Na solenidade de inaugu-

ração, diversas autoridades 
e parlamentares estiveram 
presentes como o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, e 
os deputados federais Cândi-
do Vacarezza (PT-SP), José 
Mentor (PT-SP), Bonifácio de 
Andrada (PSDB-MG), João 
Ananias (PCdoB-CE), Vieira 
da Cunha (PDT-RS) e Domin-
gos Dutra (PT-MA).
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Com o início da atual Legisla-
tura em 1º de fevereiro, o Fó-
rum Nacional da Advocacia 

Pública Federal retomou as ações 
para viabilizar a agenda prioritária 
das carreiras no Congresso Nacio-
nal. O primeiro passo foi garantir o 
desarquivamento das PECs 452/09 
e 443/09.

Com as matérias desarquiva-
das, os dirigentes do Fórum, orien-
tados pela assessoria parlamentar, 
iniciaram o trabalho para que a 
tramitação das propostas avance 
no Parlamento.

PEC 443
Como a comissão especial for-

mada na legislatura anterior não 
deliberou sobre o relatório apre-
sentado, que era pela aprovação da 

matéria, a PEC 443/09 foi arquivada 
no final de 2010.

A PEC 443, de autoria do depu-
tado Bonifácio de Andrada (PSDB/
MG), trata do subsídio das carreiras 
da Advocacia Pública.

Ocorreu o desarquivamento em 
2011, mas, em função da troca de 
legislatura, haverá necessidade de 
constituição de nova comissão espe-
cial. Esta decisão cabe ao presidente 
da Câmara, deputado Marco Maia 
(PT/RS). Por isso, é fundamental que 
os membros das carreiras da Advo-
cacia Pública Federal mantenham a 
mobilização no Congresso.

 
PEC 452

No último dia 23 de março, o 
presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJC), depu-

tado João Paulo Cunha (PT/SP), 
designou o deputado Mendes Ribeiro 
Filho (PMDB/RS) para relatar a PEC 
452/09, de autoria do deputado 
Paulo Rubem Santiago (PDT/PE), 
que reorganiza a AGU e amplia seu 
poder. A proposta prevê autonomia 
institucional e seus membros pas-
sam a ter independência funcional 
e as garantias de vitaliciedade, 
inamovibilidade e irredutibilidade de 
subsídio, além do direito de receber 
honorários advocatícios relativos 
aos processos em que atuam.

Uma semana depois da defi-
nição do relator, em 29 de março, 
os dirigentes do Fórum Nacional 
da Advocacia Pública Federal se 
reuniram com o deputado Mendes 
Ribeiro (PMDB/RS). Também par-
ticiparam do encontro os dirigentes 

da Associação Nacional dos Procu-
radores Municipais (ANPM).

No encontro, o deputado disse 
conhecer a importância da Advo-
cacia Pública e propôs um trabalho 
mais amplo. “Acho que o trabalho 
da relatoria é um trabalho de con-
vencimento. Temos as condições 
de trabalharmos nos Estados para 
conseguir a aprovação. Esse é um 
trabalho conjunto”, disse.

Para o presidente do Fórum 
Nacional, João Carlos Souto, o 
encontro foi muito importante na 
continuidade da campanha remu-
neratória. “A nossa expectativa é 
que consigamos avançar. Fizemos 
ano passado grandes movimentos 
nos estados. A idéia é repetir isso e 
retomar esse movimento nacional”, 
explicou.

Agenda da Advocacia Pública no Congresso Nacional

Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) n.º 10/2007
(Adicional por tempo de serviço)

Tramitação em regime especial

Autoria: deputado Regis de 
Oliveira (PSC/SP)

Data  da  apresentação: 
18/12/2007

Apreciação: sujeito à aprecia-
ção em Plenário, onde necessita do 
quórum de 3/5 dos parlamentares 
da Casa para aprovação.

Despacho às Comissões: teve 
como relator na Comissão Especial 
o deputado Laerte Bessa (PSC/DF), 
cujo parecer, aprovado, ampliou o le-
que de servidores beneficiados pelo 
adicional por tempo de serviço.

Situação atual: aguarda inclu-
são na Ordem do dia no Plenário 
da Câmara dos Deputados.

Próximo passo: inclusão na 
pauta para votação em dois turnos 
no Plenário da Câmara e, caso 
aprovado, envio ao Senado para 
votação, também em dois turnos.

Tendência: só com forte pres-
são será possível a inclusão na 
Ordem do Dia.

Conteúdo da Proposição
Inicialmente restabelecia o adicio-

nal por tempo de serviço, até o limite 
de 35%, apenas para as carreiras da 
magistratura e do Ministério Público, 
que não será considerado para efeito 
de teto. O relator da comissão espe-
cial estendeu esse direito a todas as 
carreiras de Estado, especialmente 
àquelas remuneradas sob a forma 
de subsídio.

Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) n.º 21/2008
(Adicional por tempo de serviço)

Tramitação em regime especial

Autoria: senador Álvaro Dias 
(PSDB/PR)

Data  da  apresentação: 
05/06/2008

Apreciação: sujeito à aprecia-
ção em Plenário, onde necessita do 
quórum de 3/5 dos parlamentares 
da Casa para aprovação.

Tramitação no Senado: dis-
tribuído, inicialmente, à Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
a matéria teve como relator o se-
nador Valdir Raupp (PMDB/RO), 
no entanto, seu relatório nunca foi 
a voto.

Situação atual: aguarda o rela-
tório do senador Eduardo Amorim 
(PSC/SE) na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ).

Próximo passo: após a votação 
na CCJ, a matéria seguirá para 
análise em Plenário, em dois turnos 
de votação.

Tendência: só com forte pres-
são será possível conquistar apoio 
favorável do relator.

Conteúdo da Proposição
Altera os arts. 95 e 128 da Cons-

tituição Federal, para restabelecer 
o adicional por tempo de serviço 
como componente da remuneração 
das carreiras da Magistratura e do 
Ministério Público.

Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) n.º 2/2011

(Adicional por tempo de serviço)

Tramitação em regime especial

Autoria: senador Gilvam Bor-
ges (PMDB/AP)

Data  da  apresentação: 
08/02/2011

Apreciação: sujeito à aprecia-
ção em Plenário, onde necessita do 
quórum de 3/5 dos parlamentares 
da Casa para aprovação.

Tramitação no Senado: distri-
buído à Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ).

Situação atual: aguarda a de-
signação de relator na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

Próximo passo: após a votação 
na CCJ, a matéria seguirá para 
análise em Plenário, em dois turnos 
de votação.

Tendência: a matéria tende 
a ficar parada na CCJ, exceto se 
designada relatoria favorável e 
comprometida com a matéria.

Conteúdo da Proposição
Restabelece o adicional por 

tempo de serviço, como componen-
te da remuneração das carreiras 
da Magistratura e do Ministério 
Público e dá outras providências 
pertinentes.

Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) n.º 5/2011

(Adicional por tempo de serviço)

Tramitação em regime especial

Autoria: senador Gilvam Bor-
ges (PMDB/AP)

Data  da  apresentação: 
23/02/2011

Apreciação: sujeito à apre-
ciação em Plenário, onde necessita 
do quórum de 3/5 dos parlamen-
tares da Casa para aprovação.

Tramitação no Senado: a 
matéria foi distribuída à Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), em 
23/02/2011.

Situação atual: aguarda a 
designação de relator no âmbito da 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), para análise de admissibili-
dade e mérito.

Próximo passo: após a votação 
na CCJ, a matéria seguirá para 
análise em Plenário, em dois turnos 
de votação.

Tendência: a matéria tende 
a ficar parada na CCJ, exceto se 
designada relatoria favorável e 
comprometida com a matéria.

Conteúdo da Proposição
Restabelece o adicional por 

tempo de serviço, como componen-
te da remuneração das carreiras da 
Magistratura, do Ministério Público, 
da Advocacia e da Defensoria 
Públicas e dá outras providências 
pertinentes.

Outras proposições de interesse da ANPPREV
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O presidente nacional da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Ophir Cavalcante, 

participou, em 22 de março, do 
lançamento oficial da Frente 
Parlamentar dos Advogados no 
Senado Federal. O presidente da 
Frente é o senador Ciro Nogueira 
(PP-PI) e o objetivo da instância é 
apresentar propostas e defender 
os interesses da advocacia e da 
cidadania.

O lançamento ocorreu durante 
o encontro do Pleno do Conselho 
Federal da OAB, em Brasília.

O senador Ciro Nogueira afir-
mou aos 81 conselheiros presen-
tes à sessão que "a Frente Par-
lamentar pretende ser realmente 
a voz do advogado no Senado 
Federal e ter uma interatividade 
muito grande com a OAB". Ele se 
colocou à disposição da entidade 
para auxiliar no aprofundamento 
das relações da advocacia com o 
Parlamento e no encaminhamen-
to dos seus pleitos junto àquela 
Casa do Legislativo.

Ainda segundo Nogueira, a 
OAB já dispõe hoje de um bom 
relacionamento com o Congresso 
Nacional, onde agora conta com 
duas Frentes Parlamentares - a 
outra é na Câmara dos Deputa-

OAB lança Frente Parlamentar 
dos Advogados no Senado

dos. "Esse bom relacionamento 
reflete a confiança que o Sena-
do Federal tem na Ordem dos 
Advogados do Brasil, entidade 
cuja história de lutas e de de-
fesa da cidadania brasileira é 
importantíssima e vital para a 
sociedade brasileira; de forma 
que fico muito feliz de estar hoje 
com esse desafio, mesmo tendo 
chegado recentemente ao Sena-
do e sendo um dos mais jovens 
senadores", afirmou.

O senador piauiense citou a 
recente vitória da OAB na Comis-
são de Constituição e Justiça do 
Senado quanto à manutenção do 
Exame de Ordem como ponto que 

confirma essas boas relações. 
"Existe hoje o consenso sobre a 
manutenção do Exame de Ordem 
dessa instituição, o que é algo 
talvez mais valorizado até do que 
o vestibular; acho que são raras 
as vozes que destoam disso no 
Senado e penso que não vamos 
ter dificuldades em referendar 
no plenário a decisão da CCJ 
de manter o Exame da OAB", 
observou. Ele ainda citou os pro-
jetos sobre as prerrogativas e as 
férias dos advogados como outros 
pontos importantes em pauta que 
merecerão apreciação em breve 
do Senado.

O presidente nacional da OAB,  

ao destacar a importância do 
apoio do senador Ciro Nogueira 
como presidente e articulador da 
Frente Parlamentar no Senado, 
ressaltou também que entre as 
prioridades da entidade na Casa, 
atualmente, estão o projeto de lei 
complementar (PLC) n° 83, que 
dispõe sobre a criminalização 
para quem viola as prerrogativas 
dos advogados, e o projeto da 
reforma política. Ophir Cavalcante 
informou que pesquisa recente 
realizada pela OAB mostrou que 
"é forte desejo da advocacia do 
Brasil a aprovação do PLC das 
prerrogativas, para que o advo-
gado tenha essa proteção para o 
bem atuar no seu mister".

Além de Ciro Nogueira, partici-
param da reunião na OAB Nacional 
para discutir a atuação da Frente 
Parlamentar dos Advogados, o 
líder do governo no Senado, se-
nador Romero Jucá (PMDB-RR), e 
os senadores Acir Gurgacz (PDT-
RO) e Cícero Lucena (PSDB-PB). 
O presidente da Frente Parlamen-
tar dos Advogados na Câmara 
dos Deputados, deputado Gabriel 
Guimarães (PT-MG) também par-
ticipou do encontro, no Conselho 
Federal da OAB. Com informações 
do Portal da OAB

Em 08 de abril, a presidente 
da ANPPREV, Meire Monteiro, 
e outros dirigentes do Fórum 
Nacional da Advocacia Pública 
Federal se reuniram com o Ad-
vogado-Geral da União, minis-
tro Luís Inácio Lucena Adams. 
Também participou do encontro 
o assessor do ministro, Dr. José 
Weber de Holanda.

Na audiência com o ministro, 
os dirigentes do Fórum trataram 
especialmente de três temas: 
nova Lei Orgânica da AGU, ga-
rantia de assento de represen-
tante da Advocacia Pública no 
Conselho Nacional de Justiça e 
participação da AGU nas discus-
sões que envolvem o 3º Pacto 
Federativo.

O ministro Adams concordou 
com o posicionamento externa-
do, afirmando inclusive que seu 

entendimento vai ao encontro 
daquele defendido pelo Fórum e 
que, na sua opinião, é extrema-
mente importante a presença da 
AGU no documento final do Pacto 
Republicano.

Ainda segundo o AGU, as dis-
cussões a respeito do 3º Pacto 
estão em seu início, numa fase 
muito incipiente.

A preocupação do Fórum 
quanto à sugestão do ministro 
Cezar Peluso, do Supremo Tri-
bunal Federal, de análise prévia 
da constitucionalidade dos atos 
do Executivo pelo STF, também 
foi tema da conversa. Adams 
informou que o próprio ministro 
Peluzo já havia recuado na inclu-
são da proposta e que, até então, 
só aconteceu uma única reunião 
acerca do assunto com a Presi-
denta Dilma Rousseff.

As propostas oriundas do Po-
der Executivo serão condensadas 
e coordenadas no âmbito do Mi-
nistério da Justiça. O Advogado-
Geral disse que conversou sobre 
o assunto com o ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, 
já tendo proposto a inclusão de 
alguns temas por parte da AGU, 
tal como a resolução dos conflitos 
interinstitucionais por meio da 
Câmara de Conciliação e Arbi-
tragem da Administração Pública 
Federal.

Os dirigentes do Fórum su-
geriram a criação de um grupo 
de trabalho para estudar o tema 
e definir uma plataforma de pro-
postas da Advocacia Pública para 
inclusão no 3º Pacto Republicano. 
Para compor o grupo, será indica-
do um membro de cada uma das 
entidades integrantes do Fórum.

As entidades confirmaram a 
disposição do Fórum em enca-
minhar as suas propostas para a 
oportuna inclusão no texto do 3º 
Pacto Republicano.

PROjEtO dE LEI 
COMPLEMENtAR

Outro assunto discutido foi 
o andamento do projeto de lei 
complementar que trata da nova 
Lei Orgânica da AGU. O ministro 
informou que o projeto se encon-
tra no Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, mas que, 
em breve, terá a liberação para 
incluí-lo no SIDOF e, consequen-
temente, encaminhá-lo à Casa 
Civil, após o que o PLC deverá ser 
enviado ao Congresso Nacional. 
Com informações da assessoria 
do Fórum Nacional da Advocacia 
Pública Federal

Presidente da ANPPREV se reúne com 
ministro da AGU para tratar da nova Lei Orgânica
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CONSELHO EXECUTIVO

Presidente - MEIRE LUCIA GOMES MONTEIRO MOTA COELHO
Vice-Presidente Executivo - CARLOS DOMINGOS MOTA COELHO
Vice-Presidente de Finanças e Patrimônio - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Vice-Presidente de Administração - AUGUSTO BRITO FILHO
Vice-Presidente de Comunicação e Relações Públicas - JEANETE TAMARA PRAUDE
Vice-Presidente de Assuntos Legislativos - MARIA SANTÍSSIMA MARQUES
Vice-Presidente de Mobilização - JOSÉ PERPÉTUO DE SOUZA
Vice-Presidente de Aposentados e Pensionistas - IVO ZAULI
Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos - MARIA NAZARÉ FONTENELE FROTA
Vice-Presidente de Política de Classe, Ética e Cultura Profissional - VERA LUCIA MIRANDA 
SARMET
Vice-Presidente de Serviço Social - SUELI APARECIDA DIAS DE MEDEIROS
Vice-Presidente de Assuntos Institucionais - CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO
Presidente do Centro de Estudos Jurídicos - ROBERTO RICARDO MADER NOBRE MACHADO

CONSELHO FISCAL
Presidente
ANTONIO JOSÉ PELÁGIO LOBO E CAMPOS
CLECI GOMES DE CASTRO
LIGIA MARIA DA SILVA AZEVEDO NOGUEIRA

SUPLENTES 
LUIS ALBERTO CARDOSO GAMA

FATIMA LIDUINA SALDANHA DE CARVALHO
SONIA CHRISTINE DE CARVALHO FERREIRA

Representantes Estaduais:
Acre: CELSO DE CASTRO CAITETE; Alagoas: HERÁCLITO GOMES PORANGABA; Amazonas: 
TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS; Bahia: PEDRO DE ALCÂNTARA SOUZA LACERDA;
Ceará: SAMUEL ALBUQUERQUE RODRIGUES;  Distrito Federal: ELIZABETH REGINA LOPES 
MANZUR;  Espírito Santo: MARIA DAS GRAÇAS LAGARES DE SOUZA GRATZ;  Goiás: 
EULINA DE SOUSA DORNELLES BERNI; Maranhão: LEDIAN MARIA SILVA MENDES;  Minas 
Gerais: LUZIA CECÍLIA COSTA MIRANDA; Mato Grosso do Sul: ADRIANA MARIA DE CASTRO 
RODRIGUES; Mato Grosso: JOILCE FIGUEIREDO LAGRECA; Pará: LUIZ CARLOS MARTINS 
NOURA; Paraíba: RAIMUNDO DE ALMEIDA JUNIOR; Pernambuco: MARIA ANTONIETTA 
DUARTE SILVA; Piauí: FRANCISCO MAURO DE SOUSA CARVALHO; Paraná: HENRIQUE CLOSS; 
Rio de Janeiro: MARIO OLIVEIRA DOS SANTOS; Rio Grande do Norte: MARIA ANGELA FARIAS 
DE LUCENA PRADO; Rio Grande do Sul: OSCAR JOSÉ TOMASONI MONTEIRO DE BARROS; 
Santa Catarina: ENI TEREZINHA ARAGÃO DUARTE; Sergipe: JOSE 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 - Durval Soares da 
Fonseca Jr., Minas Gerais - Luzia Cecilia Costa Miranda, Piauí - Silvana Marinho Costa, Rio 
de Janeiro - José Maria dos Santos Rodrigues Filho, Santa Catarina - Sérgio Henrique Dias 
Garcia, Sergipe - Alberto Lourenço de Azevedo Filho 

Foi lançado em 18 de março o novo 
livro do advogado e professor Wagner 
Balera: Legislação Previdenciária Ano-
tada. Diferentemente da maioria da 
obra do autor, este é um trabalho mais 
prático e menos teórico.

Segundo o autor, trata-se de um 
livro de consulta para o dia-a-dia. 
Cada artigo das leis 8.212 e 8.213, 
ambas de 1991, é acompanhado de 
uma explicação e da jurisprudência 
que existe sobre o tema, tanto na 
esfera administrativa, nas juntas de 
recurso e dos conselhos de recur-
so, quanto judiciária, nos tribunais 

regionais e superiores.
As leis tratam, respectivamente, da Seguridade Social e 

Plano de Custeio, e da Previdência Social. Quanto ao cus-
teio desses sistemas, o livro também traz a jurisprudência 
do Conselho de Recursos Fiscais, e inova ao apresentar a 
jurisprudência das Turmas Regionais dos Juizados Especiais 
e da Turma Nacional de Uniformização.

Wagner Balera é bacharel em Direito pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo (1974), mestre em Direito 
Tributário (1978); doutor em Direito das Relações Sociais 
(1992); e livre-docente em Direito Previdênciário (1998). 
Aposentado na carreira de Procurador Federal com atuação 
no INSS, atualmente, é professor titular de Direitos Humanos; 
coordenador da sub-área de Direito Previdenciário e líder 
do Núcleo de Capitalismo Humanista na PUC-SP. Tem ex-
periência na área de Direito Público, com ênfase em Direito 
Tributário e Previdenciário.

sugestão de leitura

Wagner Balera 
lança “Legislação 

Previdenciária Anotada”Os dirigentes do Fórum Nacional 
da Advocacia Pública Federal e 
os presidentes das comissões 

de advocacia pública de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal 
estiveram presentes na reunião da Co-
missão Nacional de Advocacia Pública 
da OAB ocorrida em 13 de abril.

Os representantes das entidades 
compareceram à reunião por convite 
da presidente da Comissão Especial 
do Advogado Público da OAB Fede-
ral e presidente da ANPPREV, Meire 
Monteiro. Também estiveram presen-
tes o presidente da OAB Nacional, 
Ophir Cavalcante, e a secretária-geral 
adjunta, Márcia Regina Machado 
Melare.

O presidente da OAB saudou os 
membros da comissão e dirigentes 
sindicais e destacou a importância 
da Advocacia Pública. “A Advocacia 
Pública terá papel de destaque e 
contará com um espaço para discutir 
suas questões principais na próxima 
conferência nacional, evento que esta-
mos preparando”, disse. O presidente 
Ophir aproveitou a ocasião para convi-
dar a participarem da XXI Conferência 
Nacional da OAB, em Curitiba. O tema 
da Conferência, que será realizada 
de 20 a 24 de novembro deste ano na 
capital paranaense, será “Defesa das 
Liberdades, Democracia e Ética”.

Na pauta de discussões, assuntos 
de interesse da advocacia pública 
como agenda legislativa, andamento 

das PECs e Projetos de Lei, agenda 
do Judiciário e a nova lei orgânica da 
advocacia pública.

O diagnóstico da advocacia pública 
foi um dos temas em discussão. Este 
levantamento é uma iniciativa da Se-
cretaria de Reforma do Judiciário do 
Ministério da Justiça, em parceria com 
a Advocacia-Geral da União, o Progra-
ma de Desenvolvimento das Nações 
Unidas (PNUD) e as entidades que 
representam as carreiras da advoca-
cia pública em âmbito nacional.

O objetivo da pesquisa é estabelecer 
um mapeamento detalhado da advo-
cacia pública e do advogado público 
no país. 

Segundo o secretário-geral do Fórum 
Nacional, Jorge Messias, a consolida-
ção do diagnóstico poderá servir como 
base para a inclusão da Advocacia 
Pública nas discussões do 3º Pacto 
Republicano. “O governo trabalha com 
dados e temos que ter esses números”, 
destacou Jorge.

Também foi deliberada a realização 
de um seminário nacional, no mês de 
agosto, com a participação dos presi-
dentes das comissões de advocacia 
pública das seccionais da OAB e das en-
tidades que representam as carreiras da 
advocacia pública.  O evento colocará 
em pauta questões como prerrogativas, 
honorários, dedicação exclusiva, lei or-
gânica da advocacia pública, integração 
das carreiras, assento no CNJ e pacto 
federativo.

Fórum participa de reunião 
da Comissão Nacional 
de Advocacia Pública


