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Leia também

Nova diretoria da Anape
Foi empossada, no último dia 6 de junho, em cerimônia no Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, a nova Diretoria
da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Fe-
deral (Anape). O procurador do Estado do Rio Grande do Sul Telmo Lemos
Filho foi empossado presidente da entidade. Os novos integrantes co-
mandam a Anape no triênio 2017/2020. O vice-presidente da Associa-
ção dos Procuradores do Estado de Minas Gerais (Apeminas), Carlos
Alberto Rohrmann, é o representante mineiro na nova diretoria. Ele ocupa
o cargo de 2º vice-presidente. (Leia na página 12) 

Entrevista
Líder da maioria na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, o deputado Tadeu Martins Leite (PMDB) concedeu entrevista ao
Res Publica. O parlamentar apontou a importância do trabalho dos
procuradores do Estado em duas impactantes questões: o desastre
ambiental em Mariana e a busca pelo encontro de contas junto à União
pelas perdas oriundas das desonerações de ICMS previstas pela Lei
Kandir. O deputado é presidente da Comissão Extraordinária de Acerto
de Contas entre Minas e a União.  (Leia nas páginas 6 e 7)

Hora de acertar as contas

www.apeminas.org.br      

Um acerto de contas como medida justa e
necessária para equalizar as contas públicas de
Minas Gerais. Os procuradores do Estado estão
mobilizados e em constante atuação na busca
inarredável pela compensação das perdas de ar-
recadação em decorrência dos efeitos da Lei
Kandir, que desonerou o Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as
exportações de produtos primários e semielabo-
rados, casos do minério de ferro e do café. Em
20 anos, o Estado teve um prejuízo de cerca de
R$ 135 bilhões. Desse montante, cerca de R$ 34
bilhões são devidos diretamente aos Municípios.

Calcula-se que as perdas de arrecadação
ao longo da vigência da Lei Kandir superam com
folga a dívida que Minas Gerais mantém com a
União Federal. Por isso, pleiteia-se o encontro
de contas entre as partes, que agora são si-
multaneamente credoras e devedoras. Segundo
o presidente da Associação dos Procuradores
do Estado de Minas Gerais (Apeminas), Ivan
Luduvice Cunha, a entidade tem dado o apoio
necessário à Advocacia-Geral do Estado para
evitar a quebra do pacto federativo. “Somos
também solidários aos outros Estados que
passam por calamidade financeira”, diz.
(Leia mais nas páginas 3 e 4 )

Minas Gerais encabeça busca pela compensação das perdas dos Estados com a Lei Kandir

Audiência na ALMG com participação
do advogado-geral do Estado
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A Apeminas tem como missão promover a va-
lorização, a conquista e a defesa dos  interesses
da classe no serviço público e no âmbito profis-
sional; defender os direitos coletivos e individuais
da categoria, inclusive em questões judiciais ou
extrajudiciais; acompanhar os procedimentos le-
gislativos, extrajudiciais ou judiciais que, direta
ou indiretamente, digam respeito aos associados,
zelando pela eficácia processual e pela defesa dos
interesses compatíveis com o anseio geral da ca-
tegoria; estabelecer intercâmbio e promover
ações no âmbito das atribuições da instituição e
promover simpósios, congressos, seminários e
encontros para debater questões jurídicas ou ou-
tros assuntos.

Na constante busca pelos objetivos traçados,
realizando a missão que lhe cabe, a Apeminas tra-
balha para que os associados tenham ao alcance
serviços de qualidade.

Em quase um ano da atual gestão, a Apemi-
nas cresceu, conquistou espaço e fez com que o
procurador do Estado de Minas Gerais fosse ou-
vido e melhor conhecido.

A Associação investe para que o procurador
do Estado de Minas Gerais, e o trabalho que ele
realiza, sejam conhecidos pelo público mineiro.
Temos hoje, desde agosto de 2016, na rádio CBN,
o informativo “Minuto do Procurador do Estado”.
São levados aos ouvintes os principais feitos da
carreira e o importantíssimo trabalho realizado
pelos procuradores do Estado de Minas Gerais.
Investimento importantíssimo, a veiculação na
rádio CBN, em horários de grande audiência, faz
com que o nosso trabalho seja entendido. Isso
mesmo, entendido, porque muitas vezes ainda se
depara com o total desconhecimento sobre a fun-
ção constitucional do procurador de Estado.

Temos hoje a TV Apeminas. Meio de comuni-
cação que veio para ficar, esse importante instru-
mento conta com a participação dos
procuradores. A última veiculação foi sobre o
papel do procurador do Estado na Procuradoria
Administrativa da Advocacia-Geral do Estado,
setor chefiado pela colega Luisa Cristina Netto. 

Além da CBN e da TV Apeminas, contamos
com investimentos no Twitter, no Instagram e no
Facebook, ou seja, nossa associação está pre-
sente, da maneira como uma grande associação
deve estar.

Não posso deixar de destacar palestras sobre
gestão financeira que ocorreram no mês de abril.

O especialista em Gestão de Negócios e Finanças
e colunista do blog “Educando seu bolso”, pro-
fessor Quintiliano Campomori, falou sobre finan-
ças pessoais, orçamento pessoal e familiar, juros
compostos, investimentos e como melhorar a res-
tituição do Imposto de Renda para os procurado-
res do Estado de Minas Gerais. Com excelente
repercussão, a palestra mostrou como orientação
financeira deve fazer parte da vida do procurador.

Hoje, o associado tem à disposição seguro de
vida, previdência privada, seguro viagem, seguro
para automóvel, proteção contra o risco profis-
sional e seguro residencial. Os serviços são dis-
ponibilizados em parceria com a CRD Seguros.
Tivemos, na última assembleia, o lançamento dos
novos planos de saúde exclusivos para os asso-
ciados e dependentes dos associados da Apemi-
nas (Bradesco Seguro Saúde e Amil).

Uma questão importantíssima decidida na
última assembleia foi o aumento da mensalidade
da Apeminas. Com votação expressiva pelo au-
mento, a mensalidade foi reajustada para R$300,
englobando o valor devido para a Associação Na-
cional dos Procuradores dos Estados e do Dis-
trito Federal (Anape). 

Desde o ano de 2011, a Apeminas trabalhava
com o mesmo valor, que era de R$215. Não é pre-
ciso muito esforço para se concluir pela defasagem
do valor, principalmente inflação, pelo aumento dos
gastos e pelo próprio e necessário crescimento da
Apeminas, com investimentos em mídia e aumento
dos serviços oferecidos ao associado.

Uma Apeminas forte, presente, atuante, que
consiga cumprir a própria missão para bem re-
presentar seu associado. É o desejo da Diretoria,
é o desejo do procurador mineiro. 

Convidamos todos para conhecerem melhor
nossa associação. Visitem nosso site www.apemi-
nas.org.br, visitem nossa sede e conheçam os ser-
viços oferecidos.

Um grande abraço a todos.

www.anunciatto.com

PAULo HENRIqUE
SALES RoCHA
Diretor financeiro da
Apeminas

Uma questão importantíssima
decidida na última assembléia
foi o aumento da mensalidade

da Apeminas. Com votação 
expressiva pelo aumento, a 

mensalidade foi reajustada para
R$300, englobando o valor 
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Além da CBN e da TV Apeminas,
contamos com investimentos no

Twitter, no Instagram e no 
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Palavra da Diretoria
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Um acerto de contas como
medida justa e necessária para
equalizar as contas públicas de
Minas Gerais. Os procuradores
do Estado estão mobilizados e
em constante atuação na busca
inarredável pela compensação
das perdas de arrecadação em
decorrência dos efeitos da Lei
Kandir, que desonerou o Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS)
sobre as exportações de produ-
tos primários e semielaborados,
casos do minério de ferro e do
café. Em 20 anos, o Estado teve
um prejuízo de cerca de R$ 135
bilhões. Desse montante, cerca
de R$ 34 bilhões são devidos di-
retamente aos Municípios.

Calcula-se que as perdas de
arrecadação ao longo da vigên-
cia da Lei Kandir superam com
folga a dívida que Minas Gerais
mantém com a União Federal.
Por isso, pleiteia-se o encontro
de contas entre as partes, que
agora são simultaneamente cre-
doras e devedoras. O saldo da dí-
vida do Estado junto à União é
de R$ 88 bilhões. 

Outras várias unidades fede-

radas se encontram em situação
semelhante, em calamidade fi-
nanceira e com dificuldades
para administrar as contas. O
Estado defende que a compen-
sação ocorra ao longo de 30
anos. O encontro de contas per-
mitirá que o valor devido pela
União a cada Estado seja abatido
mensalmente com base no valor
que ela tem a receber de cada
unidade da Federação.

Segundo o presidente da As-
sociação dos Procuradores do
Estado de Minas Gerais (Apemi-
nas), Ivan Luduvice Cunha, a
entidade tem dado o apoio ne-
cessário à Advocacia-Geral do
Estado (AGE/MG) na busca pela
compensação por parte da União
sobre as perdas decorrentes da
desoneração do ICMS prevista
na Lei Kandir. “Defendemos um
Estado que se destaca pela ex-
ploração do minério, por exem-
plo. Isso é o suficiente para
explicar a atual crise orçamen-
tária dos cofres de Minas Gerais.
Somos também solidários aos
outros entes da Federação, den-
tre eles alguns também em ca-
lamidade financeira, que

pleiteam o encontro de contas
para evitar que o quadro de crise
seja ainda mais agravado”, sa-
lientou. 

O advogado-geral do Estado
de Minas Gerais, Onofre Alves
Batista Júnior, tem participado
de forma significativa dos deba-
tes e negociações para a solução
desse impasse. Segundo ele, a
discussão é muito maior que
apenas sobre a dívida da União.
“Está em xeque o pacto federa-
tivo brasileiro. O Governo Fede-
ral se apropriou dos recursos de
um dos poucos impostos que
deveriam ser destinados aos Es-
tados e Municípios, em uma rea-
lidade em que já há
concentração excessiva de re-
ceita por parte da União”, disse.

Onofre destaca ainda que a
desoneração das exportações
causou o colapso de empresas
nacionais (no caso de Minas,
principalmente de siderúrgicas),
bem como vem contribuindo
para a deterioração de serviços
públicos essenciais, com o endi-
vidamento dos Estados. “Somos
responsáveis pela prestação dos
serviços públicos mais essen-

ciais, tais como saúde, educação
e segurança pública. Além disso,
os servidores estaduais auferem
remunerações sensivelmente in-
feriores àquelas pagas ao fun-
cionalismo federal. A necessária
compensação das perdas da Lei
Kandir representará melhorias
na prestação de serviços públi-
cos para a população mineira”,
salientou. 

Ainda segundo ele, a deso-
neração provocada pela Lei Kan-
dir afetou o pacto federativo, em
afronta ao objetivo constitucio-
nal de descentralizar o poder
político no Brasil. “As perdas de
arrecadação representaram tam-
bém perda de autonomia polí-
tica e a desoneração do ICMS
contribuiu diretamente para a
desindustrialização dos Estados
exportadores de commodities,
agora reféns de uma indústria
extrativa que não possui incen-
tivos para beneficiar a sua pro-
dução no país”, considerou. 

Para o advogado-geral do
Estado, a expectativa é de que a
questão seja resolvida sem
“tombos” e sem artimanhas.
“Nesse compasso é que se deve

Minas Gerais busca compensação das perdas de arrecadação relativas à Lei Kandir 

Encontro de contas
junto à União 
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Desequilíbrio

aplaudir iniciativas de leis que
buscam reparar adequadamente
as perdas sofridas no passado
pelos Estados e Municípios e
que possam colocar o pacto fe-
derativo nos trilhos”, concluiu.

Outros Estados 
O pleito do encontro de

contas ganhou coro em outros
Estados que também sofrem
com os efeitos da Lei Kandir.
Exemplo do Mato Grosso do
Sul, governado por Reinaldo
Azambuja. Em almoço com o
presidente da República, Mi-
chel Temer, ele reforçou que,
desde que a lei entrou em
vigor, o Estado acumulou per-
das de receita com ICMS de R$
6 bilhões, principalmente de-

vido ao incentivo à venda de
grãos. “Nosso esforço para aju-
dar o Brasil a manter o supera-
vit na balança comercial tem
sido infrutífero para Mato
Grosso do Sul”, ponderou. 

Também o Rio de Janeiro
busca a compensação junto ao
Governo Federal. O Estado e
seus Municípios deixaram de ar-
recadar R$ 49,2 bilhões, entre
1997 e 2015. O valor se refere à
isenção do imposto sobre itens
como óleo de petróleo, minério
de ferro, soja, café e tabaco. O
valor está presente na nota téc-
nica “Estimativa de Perdas de
Arrecadação dos Estados com as
desonerações nas Exportações
da Lei Kandir (1997-2015)”, da
Fundação Amazônia de Amparo

a Estudos e Pesquisas (Fapespa)
e já em poder da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro. 

Em Brasília 
A Associação Nacional dos

Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal (Anape) apre-
sentou à Câmara dos Deputados
um Projeto de Lei Complemen-
tar necessário para que a União
compense as demais unidades
federadas devido à Lei Kandir.
Segundo o então presidente da
entidade, Marcello Terto, o obje-
tivo é que se cumpra a Constitui-
ção e se discipline a restituição
das receitas perdidas. “A proposta
da Anape tem como objetivo cor-
rigir essa omissão e cumprir
ainda a determinação do Su-

premo Tribunal Federal”, res-
saltou.

O vice-presidente da Apemi-
nas e também 2º vice da Anape,
Carlos Alberto Rohrmann, re-
presentou, as duas entidades em
encontro com o deputado fede-
ral Reginaldo Lopes. Durante a
reunião, ele frisou que as perdas
para os Estados são enormes e
em muitos casos os valores são
superiores às dívidas que pos-
suem com a União. “São fontes
oficiais que embasam nosso es-
tudo e, por aplicação do princí-
pio da isonomia, propusemos
corrigir e remunerar esses ati-
vos que os Estados têm contra a
União com os mesmos critérios
da dívida impagável que lhes
impõe”, afirmou. 

Deputados mineiros criam Comissão
A Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais criou,
no último mês de abril, a Co-
missão Extraordinária de Acerto
de Contas entre Minas e a
União. O objetivo é promover
debates para sensibilizar autori-
dades, empresários e trabalha-
dores sobre a importância de
uma conciliação com o Governo
Federal no que se refere às dívi-
das estaduais. 

Segundo o presidente da
ALMG, Adalclever Lopes, o Es-
tado busca esse acerto de contas,

uma vez que tem sido castigado
pelo pagamento da dívida com a
União e que a sociedade mineira
foi impactada com desemprego e
empobrecimento. "Estamos na
vanguarda. Vamos mostrar que
quem deve é a União, que des-
cumpre os repasses previstos na
Lei Kandir", disse, referindo-se à
compensação devida ao Estado
pela desoneração das exportações
promovida pelo Governo Federal.
"Queremos uma conciliação sem
a necessidade de um processo ju-
dicial, que se arrastaria por mui-

tos anos", completou.
O deputado e líder da Maio-

ria, Tadeu Martins Leite
(PMDB), é o presidente da Co-
missão. Segundo ele, por conta
da Lei Kandir, desde 1996 o Es-
tado vem tendo perdas de re-
ceita pela não tributação de
produtos como minério, soja e
café. “É o momento de deixar de
lado as paixões partidárias para
que todos possam contribuir”,
frisou, durante audiência pú-
blica realizada em Belo Hori-
zonte. 

O movimento pelo acerto
de contas cresce na Casa. No
último dia 6 de julho, durante
seminário realizado na Assem-
bleia Legislativa, prefeitos, de-
putados estaduais e federais
planejaram um grande movi-
mento em Brasília, no início
de agosto, em parceria com a
Câmara dos Deputados. O ad-
vogado-geral Onofre Alves Ba-
tista Júnior tem sido convidado
constantemente para participar
dos trabalhos e esteve presente
ao seminário.  

PERDAS ESTIMADAS
PARA o ESTADo DE

MINAS GERAIS

135
BILHÕES DE REAIS

SALDo DA DÍVIDA 
Do ESTADo CoM 

A UNIÃo

88
BILHÕES DE REAIS
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Em foco
o presidente da Apeminas, Ivan Luduvice Cunha, visitou, no
último dia 6 de junho, o escritório seccional da Advocacia-
Geral do Estado (AGE/MG), em Patos de Minas, quando se
reuniu com procuradores, servidores administrativos e es-
tagiários. Durante o encontro, foi bastante debatida a falta
de pessoal necessário para as demandas que chegam à Re-
gional. “A necessidade de realização de concurso fica evi-
dente em Patos de Minas. Há um deficit de pessoal. Faltam
procuradores. Aqui são três lotados, e isso precisa mudar,
pois impede os colegas de tirarem férias ou até mesmo tra-
tarem problemas de saúde”, disse. A necessidade de reali-
zação de concurso para preencher de maneira eficaz os
quadros da Advocacia-Geral do Estado tem sido uma reivin-
dicação da Associação dos Procuradores do Estado de Minas
Gerais. “Não somente em Patos de Minas temos deficit. Há
vários outros setores que necessitam de mais procurado-
res”, concluiu Ivan.

Foi assinado no último dia 19 de junho, em Belo Horizonte, um termo
de pactuação entre o Estado de Minas Gerais e outros órgãos para a
abertura de 18 novas unidades para o cumprimento de medidas so-
cioeducativas, num total de aproximado de 2.450 vagas, destinadas
ao processo de reintegração de adolescentes. Essa pactuação é con-
siderada inédita e contou com a participação do procurador Sandro
Drumond Brandão, que representou a Advocacia-Geral do Estado e
acompanhou todo o processo de elaboração e condução do termo de
pactuação, até a assinatura. Participaram da reunião final os secre-
tários estaduais de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, de
Segurança Pública, Sérgio Menezes, de Transportes e obras Públicas,
Murilo Valadares, e o subsecretário de Segurança Pública de Atendi-
mento Socioeducativo, Danilo Emanuel de oliveira Santos. Segundo
Sandro Drummond Brandão, a atuação do procurador do Estado na
viabilização de boas políticas públicas ficou evidente nesse caso. Com
a assinatura da pactuação, o Estado se compromete a viabilizar 18 ter-
renos, com os respectivos projetos executivos e arquitetônicos, para
construção e implementação dos centros socioeducativos de interna-
ção, para abranger todas as regiões mineiras. o objetivo é solucionar
o deficit de vagas para receber e oferecer a devida atenção aos ado-
lescentes em processo de reintegração.

o presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas
Gerais (Apeminas), Ivan Luduvice Cunha, participou nos últimos
dias 7 e 8 de junho, na sede da oAB Uberlândia, do II Encontro da
Advocacia Pública do Triângulo Mineiro. As atividades tiveram
como objetivo discutir questões referentes ao direito público.
Também marcaram presença o advogado-geral do Estado, onofre
Alves Batista Júnior, e o ex-presidente da Associação Nacional dos
Procuradores de Estado e do Distrito Federal (Anape), Marcello
Terto. Em sua passagem pelo Triângulo Mineiro, Ivan Luduvice
Cunha se reuniu com os procuradores da Advocacia-Geral do Es-
tado, em Uberaba. Na oportunidade, foram discutidos assuntos de
interesse da carreira e abordadas as principais necessidades dos
associados. “É muito importante estar próximo aos colegas para
estreitar os laços e saber as demandas das Regionais em cada
canto de Minas Gerais”, disse. 
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Entrevista: deputado estadual Tadeu Martins Leite

“As ações propostas pela AGE serviram
de base para o acordo firmado”

Líder da maioria na Assembleia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais, o
deputado Tadeu Martins Leite (PMDB)
concedeu entrevista ao Res Publica. o
parlamentar apontou a importância do
trabalho dos procuradores do Estado
em duas impactantes questões: o de-
sastre ambiental em Mariana e a busca
pelo encontro de contas junto à União
pelas perdas oriundas das desonera-
ções de ICMS previstas pela Lei Kandir. 

Tadeu coordenou uma força-tarefa
para avaliação dos efeitos e desdobra-
mentos do rompimento da barragem da
Samarco, no distrito de Bento Rodri-
gues, em Mariana. A iniciativa contava
com a participação de representantes
de órgãos do Estado e dos Municípios
afetados. Segundo ele, “os procurado-
res do Estado atuaram, desde o início,
na busca pelo direcionamento uniforme
das demandas judiciais, visando evitar
um verdadeiro tumulto processual, que
poderia prejudicar as ações reparató-
rias, considerando que os mecanismos
tradicionais, na expectativa brasileira,
não têm funcionado, resultando em de-
mora, desamparo e impunidade”.

o deputado é presidente da Comis-
são Extraordinária de Acerto de Contas
entre Minas e a União. o objetivo é pro-
mover debates para sensibilizar autori-
dades, empresários e trabalhadores
sobre a importância de uma concilia-
ção com o Governo Federal no que se
refere às dívidas estaduais. “As perdas
de receita foram enormes, principal-
mente para os Municípios mineradores
ou que têm sua economia baseada em
produtos agrícolas com grande movi-
mento de exportação”. 

Res Publica — Como foi a
trajetória do senhor até chegar ao
cargo de deputado estadual?   

Tadeu Martins — Desde a
minha infância, acompanho o en-
volvimento de minha família e
tive contato direto com a política.
Ainda muito jovem, aos 21 anos
de idade, o clamor por uma re-

novação na política de Minas e em
particular do Norte do Estado,
aliado ao sucesso do projeto do
time de vôlei de Montes Claros,
do qual fui um dos idealizadores
e que chegou ao vice-campeonato
nacional, fez com que eu rece-
besse convites pra me candidatar
a deputado estadual. Com uma
campanha inovadora, voltada
principalmente para a juventude,
tive sucesso, e com muito orgu-
lho, fui eleito o mais jovem depu-
tado estadual da história de
Minas Gerais. Fui também o se-
cretário de Estado mais jovem  de
Minas Gerais e atualmente o mais
jovem deputado a ocupar a lide-
rança da maioria na Assembleia. 

RP — Como foi a atuação do
senhor e quais as dificuldades
enfrentadas para a solução dos
graves problemas decorrentes
da tragédia da Barragem do
Fundão, em Mariana?

TM — Enquanto secretário
de Estado de Desenvolvimento
Regional, Política Urbana e Ges-
tão Metropolitana, coordenei
uma força-tarefa, criada pelo go-
vernador Fernando Pimentel,
para avaliação dos efeitos e des-
dobramentos do rompimento da
barragem da Samarco, no dis-
trito de Bento Rodrigues, em
Mariana, que reunia represen-
tantes de órgãos do Estado e dos
Municípios afetados. O principal

objetivo dessa força-tarefa era
centralizar as demandas e evitar
a fragmentação de iniciativas e
ações que poderiam enfraquecer
o efeito das medidas a serem to-
madas e fazer um levantamento
global dos danos materiais, am-
bientais e humanos causados
pelo rompimento da barragem.
O grande desafio enfrentado
nesse trabalho foi identificar
todos os impactos socioeconô-
micos da tragédia, nos 33 Muni-
cípios afetados, e sobretudo
mensurar os prejuízos e as per-
das, para sugerir as ações corre-
tivas e reparadoras e as
compensações necessárias. Os
danos foram avaliados por meio
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de questionários enviados aos
Municípios, pesquisas, traba-
lhos de campo e análises de es-
pecialistas e técnicos dos
governos municipais, estaduais
e federal, de diversas áreas.
Compilar todo esse volume de
informações foi, sem dúvida, o
maior desafio. 

RP — As ações judiciais
propostas pela AGE abriram o
caminho para as negociações
com as empresas responsáveis
pelo desastre. Para o senhor,
qual foi a importância do órgão
nesse acontecimento e na busca
por soluções?

TM — A AGE atuou, desde
o início, na busca pelo direcio-
namento uniforme  das deman-
das judiciais, visando evitar um
verdadeiro "tumulto processual"
que poderia prejudicar as ações
reparatórias, considerando que
os mecanismos tradicionais, na
expectativa brasileira, não têm
funcionado, resultando em de-
mora, desamparo e impuni-
dade. Assim, entendo que a
atuação da AGE foi de suma im-
portância para garantir segu-
rança jurídica ao Estado, aos
Municípios e, sobretudo aos im-
pactados, uma vez que, reuni-
das em uma única ação, as
reivindicações ganharam força.
O acordo foi construído após
uma série de levantamentos e
encontros, inclusive com parti-
cipação das comunidades e mo-
vimentos sociais e das vítimas do
rompimento da barragem de
Fundão,  em busca de uma so-
lução consensual e visando dar
celeridade às decisões que iam
ajudar a reconstruir a vida da
população atingida. Além disso,
as ações judiciais propostas pela
AGE serviram de base para o
acordo firmado. A ação civil pú-
blica ajuizada junto à União e o
Espírito Santo foi o que deu
abertura para a discussão e a ce-
lebração do Termo de Transação
e Ajustamento de Conduta (TAC)
com as empresas responsáveis. 

RP — Para o senhor, o
acordo celebrado com as em-
presas, como solução consen-
sual, é vantajoso em relação à

perpetuação das ações judiciais?
E quanto ao acordo das garan-
tias de recuperação socioam-
biental e socioeconômica?

TM — O acordo foi uma
solução eficaz na medida em
que encerrou várias ações ju-
diciais independentes, que ca-
minhavam em sentidos
distintos, mas com um objetivo
comum, que é a reparação dos
danos. Ele garante celeridade
às ações, uma vez que coloca
sob encargo dos responsáveis
todo o ônus de reparação e
ainda traz medidas compensa-
tórias adicionais, para ameni-
zar os prejuízos sofridos pelos
impactados. Os 39 programas
nas áreas ambiental e socioe-
conômica foram elaborados
por técnicos dos governos dos
Estados de Minas Gerais, Espí-
rito Santo e da União, das mais
diversas áreas de atuação, e
trazem uma série de ações que
visam não apenas restabelecer,
mas também melhorar as con-
dições ambientais e socioeco-
nômicas da Bacia do Rio Doce.
A natureza do acordo deixa,
ainda, margem para que novas
ações sejam incluídas em seu
escopo, conforme necessidades
identificadas ao longo do pro-
cesso de reparação. Vale ressal-
tar, ainda, que os valores
estabelecidos para reparação
são apenas uma base, um

ponto de partida, não havendo
limites financeiros para as
ações.

Outra vantagem do acordo
é a criação de uma Fundação
de Direito Privado, com patri-
mônio afetado, para a execucão
das ações. Além de separar o
patrimônio da fundação das
suas mantenedoras (Samarco,
Vale e BHP), ele também ga-
rante celeridade na execução,
uma vez que não será necessá-
ria licitação para a contratação
das ações, por exemplo. 

Além disso, o Comitê In-
terfederativo, enquanto ins-
tância externa, composta por
diversos órgãos de governo,
CBHDoce e representantes dos
Municípios, monitora e orienta
as ações da Fundação, para ga-
rantir que os programas sejam
integralmente cumpridos.

RP — Sobre as perdas de
Minas com a Lei Kandir, para o
senhor, como isso afetou a edu-
cação no Estado, principal-
mente após a supressão dos
repasses?

TM - Por conta da Lei Kan-
dir, desde 1996, o Estado vem
tendo perdas de receita pela não
tributação de produtos como
minério, soja e café. Minas Ge-
rais deveria receber cerca de R$
135 bilhões, sendo que cerca de
R$ 33 bilhões desse montante

é de direito dos Municípios.
Esses recursos, bem aplicados,
poderiam ter representado di-
versos avanços nos serviços
prestados pelo Estado e pelos
Municípios à população mi-
neira, não apenas na educação,
mas também em outras áreas
de importância vital, como
saúde e segurança pública por
exemplo.

RP — E em relação aos Mu-
nicípios? Como esses foram afe-
tados pela Lei Kandir e suas
desonerações?

TM — As perdas de receita
foram enormes, principalmente
para os Municípios mineradores
ou que têm a economia baseada
em produtos agrícolas com
grande movimento de exporta-
ção. Mas, sem distinção, todos
os Municípios mineiros foram
afetados ao deixarem de receber
o total calculado em R$ 33 bi-
lhões. Muitos dos pequenos
Municípios de Minas deixaram
de receber montantes que
somam 6, 10 até 15 milhões o
que representa muito dinheiro
que poderia ter sido investido.
Municípios maiores, deixaram
de receber cerca de 1,5 bilhão,
como são os casos de Betim e
Uberlândia. Numa época de
crise econômica tão grave como
a que enfrentamos, esse di-
nheiro vai representar a reden-
ção econômica de muitas das
nossas cidades.

RP — É sabido que o Es-
tado pagou muitos juros à
União, os quais poderiam ser
evitados em virtude da Lei Kan-
dir. Qual a opinião do senhor
sobre essas questões?

TM — Temos uma enorme
dívida a ser resgatada. No acerto
de contas, descontada a dívida
do Estado com a União, Minas
Gerais deixaria de pagar R$ 300
milhões mensais só de juros, di-
nheiro que seria revertido em
ações e serviços, para a popula-
ção. Acredito que, a partir de
novembro, prazo que o STF deu
ao Congresso para definir as
formas de compensação desse
erro, essa realidade começará a
ser revertida.
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Regionais de Ipatinga e Contagem inauguram novas sedes. Tendência é de melhorias de estrutura

De passo em passo
Também falou o advogado-re-

gional do Estado em Ipatinga, Leo-
nardo Oliveira Soares. Ele
agradeceu a todos que contribuí-
ram para a respectiva instalação e
pontuou que a Advocacia Pública se
constitui em uma das funções es-
senciais à justiça, sendo, pois, im-
prescindível para a consolidação do
Estado Democrático de Direito bra-
sileiro.

Prestigiaram o evento autori-
dades do Executivo, do Judiciário,
da Defensoria Pública de Minas
Gerais, da Ordem dos Advogados
do Brasil, subseção de Ipatinga, do
Instituto dos Advogados de Minas
Gerais, Seccional Vale do Aço, da

Procuradoria da Fazenda Nacio-
nal, da Secretaria de Estado da Fa-
zenda – MG, da Polícia Militar, da
Polícia Civil, do Corpo de Bombei-
ros, dos Serviços Auxiliares da
Justiça e da Faculdade de Direito
de Ipatinga.

Contagem também 
de casa nova 
A Regional da Advocacia-Geral

do Estado em Contagem também
tem nova sede. Com melhor estru-
tura e de acordo com a enorme de-
manda de trabalho da unidade, o
local oferece aos procuradores do
Estado boas condições para desem-
penharem suas funções. De acordo

com o chefe da Regional, Wendell
Tonidandel, a mudança de sede já
era um desejo antigo, tendo em vista
que as condições físicas do imóvel
anterior não eram capazes de aten-
der à crescente demanda da Regio-
nal, atualmente a segunda maior
arrecadação em todo o Estado. “A
sede atual possui condições ade-
quadas e estrutura condigna com
o trabalho que é desenvolvido. É
situada em um prédio comercial
novo e bem localizado, com amplo
espaço de cerca de 600 m2. Esta-
mos todos mais motivados, e o
ambiente de trabalho melhorou
significativamente após a mu-
dança”, ponderou. 

Campanhas emolduradas 
Em ação recente, a Apeminas solicitou que fossem emolduradas imagens das principais campanhas publicitárias que já desenvolveu
para enviar a cada Regional. Várias já receberam, e o objetivo é contemplar todas com um kit. com seis quadros. “Assim, podemos aju-
dar a divulgar o trabalho do procurador e tornar o ambiente mais bonito”, disse o presidente da Associação, Ivan Luduvice Cunha. Na
imagem está o chefe da Regional de Contagem, Wendell Tonidandel, entre duas molduras de campanhas realizadas.

Falta de estrutura de trabalho.
Esse problema crônico vivenciado
pelos procuradores do Estado de
Minas Gerais, ao longo dos anos,
gradativamente, tem sido sanado.
Mais duas Regionais da Advocacia-
Geral do Estado (AGE/MG) acabam
de inaugurar novas sedes: Ipatinga
e Contagem. A primeira já foi ob-
jeto de matéria do Res Publica em
outras edições, pois as condições
para o exercício da profissão eram
muito precárias. Já Contagem, com
o crescimento significativo de de-
mandas, tem hoje os procuradores
em um local adequado a suportar o
volume de trabalho. 

Em Ipatinga, no dia 17 de
abril, a Regional realizou a soleni-
dade de inauguração da sede pró-
pria. O presidente da Associação
dos Procuradores do Estado de
Minas Gerais (Apeminas), Ivan Lu-
duvice Cunha, esteve presente ao
evento junto ao advogado-geral do
Estado, Onofre Alves Batista Jú-
nior. 

Durante a solenidade, Ivan re-
lembrou a luta da Associação em
prol da melhoria das condições de
trabalho nas Regionais e destacou
que as instalações condignas irão
contribuir para o bom desempenho
das atividades de toda a equipe. “A
Apeminas tem a consciência de que
muito temos a evoluir em estrutura
e também em pessoal, tanto pro-
curadores como administrativos,
mas cada passo dado deve ser co-
memorado”, disse. 

Em seu pronunciamento, Ono-
fre Alves Batista Júnior  ressaltou
os esforços empregados pela
AGE/MG, para a instalação da nova
sede e registrou que a inauguração
coloca em destaque a cidade de
Ipatinga, escolhida para sediar, em
definitivo, o órgão de representa-
ção jurídica do Estado de Minas
Gerais na região. Ele procedeu ao
descerramento da placa de inau-
guração em companhia do prefeito
de Ipatinga, Sebastião Quintão.
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Inicialmente, é imperioso fornecer os contor-
nos técnicos de uma definição, ainda que preli-
minar, do significado, hodierno, da expressão
“direitos humanos”. Nesse mister, podemos afir-
mar que os “direitos humanos” podem ser defi-
nidos como o conjunto de direitos fundamentais
assegurados a todos os seres humanos, de todos
os povos e nações, para que possam deles usu-
fruir pelo simples fato de existirem, independen-
temente de classe social, etnia, gênero,
nacionalidade ou posicionamento político. São di-
reitos tidos como universais, aplicáveis a todos os

homens e mulheres do planeta, sem nenhuma
distinção. Nos dias de hoje, em âmbito nacional
e/ou internacional, essa simples definição nos
causa perplexidade e já polemiza o tema.

De fato, a ideia de um conjunto de direitos
que se sustentaria num contexto em que cada
nação ou grupo, com o próprio escopo jurídico,
asseguraria determinados direitos a todos os
seres humanos, indistintamente, em todo e qual-
quer território, conquanto seja um ideal a ser per-
seguido, está, cada vez mais, distante da nossa
civilização.

Chegamos ao século 21 ostentando a RAZÃO
em detrimento dos demais habitantes da Terra,
aqueles tidos como irracionais, mas, em harmo-
nia e habilidade de conviver, perdemos para qual-
quer comunidade de macacos, girafas, baleias ou
formigas.

Poluímos o meio ambiente, desperdiçamos
alimentos, contaminamos a água, e nos afasta-
mos, radicalmente, de sentimentos como a em-
patia e a solidariedade, socialmente essenciais. A
corrupção que agora está sendo esfregada nas
nossas caras, que está diariamente exposta nos
jornais, com áudios de telefonemas divulgados,
filmagens de encontros furtivos ocorridos em ga-
ragens, restaurantes e hotéis, com dinheiro em
cuecas, meias e malas, distribuído em montantes
inimagináveis, é apenas fruto desse nosso jeito
moderno de viver: cada um por si! Farinha pouca,
meu pirão primeiro.

Aceitamos com naturalidade aquele que com-
pra sem nota fiscal, sonegando, portanto, o im-
posto respectivo. Aliás, sonegar imposto é quase
um imperativo social, na medida em que nossa
carga tributária é tão elevada que, praticamente,
“encaminha” o trabalhador ou o empresário, so-
brevivente ao perverso sistema tributário vigente,
à sonegação. Honestidade, então, passa a admitir
graus. Encontrar um “jeitinho”, para não pagar
uma multa de trânsito ou para se livrar dos juros
incidentes em razão de pagamento serôdio, é
sempre uma solução almejada e bem-vinda.

A corrupção não é nada mais do que a aplica-
ção prática desse modus vivendi, só que em uma
escala maior. A vantagem pequena é plenamente
aceitável, mas a grande vantagem é repelida por
todos que não participam do “esquema”. Vejam
que o “delito” é o mesmo, mas o nosso repúdio
recai apenas sobre a gradação, e nos mostramos
indignados com o desvio de milhões, bilhões de
reais. Qual seria o impacto da aplicação desses va-
lores desviados em creches, hospitais e escolas?
Quantos direitos fundamentais são violados a
cada real desviado? Essas perguntas nos afligem,
mas não indagamos a respeito da nossa contri-
buição para a manutenção desse sistema.

Estamos moralmente doentes. Não é uma
questão jurídica, a ser resolvida com a edição de
leis ou estatutos, tampouco a ser debelada pelo
próprio Judiciário, que assumiu um estranho e
questionável protagonismo na mídia. É uma

questão moral e ética, que afeta toda a nossa so-
ciedade. “A grande corrupção do estado é apenas
um ápice das pequenas corrupções do dia a dia
feitas por um membro comum da sociedade. Um
indivíduo que não cumpre as regras básicas de
uma comunidade é o mesmo que poderá um dia
chegar a um cargo político. Ora, não existe go-
verno corrupto com população honesta”, adverte
Leandro Karnal.

As perguntas, após essa dura reflexão, que se
nos impõem: Qual a solução? O que fazer? Como
proceder? É difícil, claro. Mas a única saída é
mudar. Proponho uma mudança URGENTE, in-
dividual e personalíssima, que não admite dele-
gações, adiamentos ou transferências. Não
podemos aceitar gradações de honestidade.
Temos que introjetar o conceito de que honesti-

dade é fazer o que é certo, mesmo que todos em
sua volta estejam fazendo errado. É, mais do que
isso, agir honestamente, é não tolerar a desones-
tidade, em nenhum grau.

Sugiro que adotemos como um mantra a cé-
lebre frase de Martin Luther King: “O que me
preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos
violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos
sem ética... O que me preocupa é o silêncio dos
bons”. 

Sigamos! O passo mais importante? O que
está por vir...

Artigo  

CÉLIA CUNHA MELLo
Advogada, 
procuradora do Estado
de Minas Gerais, 
mestre em Direito 
Administrativo pela
UFMG

Corrupção – a mais severa violação dos 
direitos humanos nos tempos atuais

Poluímos o meio ambiente, 
desperdiçamos alimentos, 

contaminamos a água, e nos
afastamos, radicalmente, de 

sentimentos como a empatia e 
a solidariedade, socialmente 

essenciais

A corrupção não é nada mais do
que a aplicação prática desse
modus vivendi, só que em uma

escala maior. A vantagem 
pequena é plenamente aceitável,

mas a grande vantagem é 
repelida por todos que não 
participam do “esquema”
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Mural da Apeminas

LEI KANDIR – o ENCoNTRo DE CoNTAS
Destaque para o nosso advogado-geral do Es-
tado, onofre Alves Batista Júnior, que, com a
competência e o comprometimento que lhe são
peculiares, encabeça movimento nacional pela
compensação por parte da União sobre as per-
das decorrentes da desoneração do ICMS pre-
vista na Lei Kandir. 

LEI KANDIR II 
Muito pertinente a participação do deputado
estadual Tadeu Martins Leite (PMDB) como en-
trevistado nesta edição do Res Publica. o par-
lamentar não tem medido esforços para
promover debates em busca do encontro de
contas.

FIM DAS PRoCURADoRIAS PARALELAS! 
o Supremo Tribunal Federal suspendeu artigos
da Constituição do Rio Grande do Norte que cria-
vam consultivo paralelo à Procuradoria Geral do
Estado. Para o ministro Barroso, relator da ADI
5.393/RN, “a perpetuação de uma estrutura or-
ganizacional destinada à consultoria do Estado,
paralela à da Procuradoria-Geral do Estado, re-

vela a violação do princípio da unicidade da re-
presentação judicial e da consultoria jurídica
dos procuradores do Estado, contemplado no art.
132 da Constituição. Nesse contexto, chamo a
atenção ao disposto no art. 25, IV e, VII, da Lei Es-
tadual nº. 22.257/16 de duvidosa constitucio-
nalidade”, disse o ministro. 

REToMANDo o TERRITÓRIo – PARTE III
Avançamos mais na caminhada! A ADI n. 5.541
obteve parecer favorável do Ministério Público
Federal. Segundo o órgão ministerial, a “Consti-
tuição da República somente autoriza represen-
tação judicial, consultoria e assessoramento
jurídico regular de estados-membros e do Dis-
trito Federal, de suas autarquias e fundações de
direito público por procuradores desses entes
federados”. Resta apenas o julgamento da ação.
Iremos ao Supremo Tribunal Federal para garan-
tir que seja ela julgada ainda neste ano. 

oRGULHo PARA A CLASSE 
Parabéns aos colegas onofre Alves Batista Jú-
nior, Lyssandro Norton Siqueira, Paulo Fernando
Cardoso, pelo recebimento da Medalha de Honra

da Inconfidência, e Milena Branquinho, pela Me-
dalha Alferes Tiradentes. Por último, mas não
menos importante, saúdo o colega Carlos Alberto
Rohrmann, pela posse no cargo de 1º vice-pre-
sidente da Associação Nacional dos Procurado-
res dos Estados e do Distrito Federal (Anape).

oRGULHo PARA A CLASSE II
Parabéns ao procurador do Estado de Minas Ge-
rais Claudemiro de Jesus Ladeira, pelo recebi-
mento da Medalha da ordem do Mérito
Imperador Dom Pedro II. Criada em 2002, ela ho-
menageia personalidades civis ou militares, bra-
sileiros ou estrangeiros, além de instituições,
que, com as atividades profissionais, contribuí-
ram para o engrandecimento do Corpo de Bom-
beiro Militar de Minas Gerais. 

FESTA DE FINAL DE ANo
A festa de final de ano da Apeminas será no dia
25 de novembro, no Espaço Meet (Porcão), na
Raja Gabaglia. Teremos DJ, a Banda 80 Horas, a
Banda do Marcão e, como atração principal, Wil-
son Sideral e Léo Maia (filho do Tim Maia). Neste
ano haverá espaço de sobra para todos os asso-

ciados. Em breve, mais informações sobre o
evento. 

AVANÇoS DE ESTRUTURA
As Regionais da Advocacia-Geral do Estado em
Contagem e Ipatinga já estão em novas sedes,
revitalizadas e condizentes com a importância
dos procuradores do Estado. A Apeminas não me-
dirá esforços para que todas as unidades que ne-
cessitem de melhorias sejam devidamente
estruturadas. 

NoVoS CoNVÊNIoS
A Associação tem firmado novos convênios, para
oferecer aos associados condições vantajosas
para a compra de produtos e serviços. São os re-
centes casos da CRD Seguros, empresa com
ampla experiência no mercado de Seguro de Vida
e Previdência Privada, da Ônix Prime Corretora,
que oferece acesso diferenciado a planos de
saúde e odontológicos chamados “coletivos por
adesão” e a Clínica odontoEllos, com descontos
de 10% para todas as especialidades odontoló-
gicas, fonoaudiologia, psicologia, nutrição
(adulto e infantil), fisioterapia e endocrinologia.



O Novo Código de Processo Civil (NCPC) con-
cedeu à Advocacia Pública a prerrogativa da inti-
mação pessoal, sendo que o §1° de seu art. 183
elenca as formas de efetivação de talcomunicação
processual, sendo que as modalidades carga e re-
messa se referem aos processos físicos, e a última,
meio eletrônico, em regra, às ações que tramitam
pelo ambiente eletrônico (PJe).

Por força da norma contida no §2°, do art. 4°,
da Lei 11.419/2006, as publicações veiculadas no
Diário da Justiça Eletrônico (DJE) não são meio
idôneo para realização e efetivação das intimações
pessoais, bem como as comunicações via correio
eletrônico (e-mail) não poderão ter caráter oficial,
mas tão somente informativo (§4°, art. 5°, Lei
11.419). Complementando tais regras, a Res.
185/2013 do CNJ (art. 3°, VI e art. 19, §1º) de-
termina que apenas serão consideradas vista/in-
timação pessoal os atos de comunicação que
viabilizem o acesso à integra do processo corres-
pondente.

Outro ponto que merece destaque é que, além
da carga, remessa ou meio eletrônico, quando
frustrada esta última forma ou nos casos de ur-
gência, devidamente fundamentada, a intimação
também poderá ser realizada por oficial de jus-
tiça (art. 275, NCPC), observada a regra constante
no §3°, do art. 269, NCPC. Nesse caso excepcio-
nal, tal intimação terá apenas o condão de dar
ciência do teor da decisão judicial e da necessi-
dade de seu pronto cumprimento, porém não
dará início à fluência do prazo recursal, pois esse
só começará a fluir a partir do momento no qual
for disponibilizado o acesso à integra do processo
respectivo, seja por meio de carga, remessa seja
por meio eletrônico, possibilitando, assim, efeti-
vamente, a viabilização do pleno exercício da
ampla defesa e do contraditório.

O entendimento até aqui exposto, bem como
as demais regras do NCPC que regem as citações
e intimações, por força do art. 6° da Lei
12.153/2009, também deverá ser observado no
rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
(JESPFAZ), sendo afastada a aplicação de qual-
quer entendimento que não se coadune com tais

disposições, como, por exemplo, o trazido pelo
enunciado nº 13 do FONAJE.

Visto isso, ficando claro que os atos de citação
e intimação pessoal, tanto no rito ordinário
quanto no do JESPFAZ, devem observar estrita-
mente as regras do NCPC, chegamos a algumas
conclusões:

a) os prazos para a Advocacia Pública serão
contados da citação, intimação ou notificação (art.
230, NCPC) e deverão observar, quanto à data de
início do prazo, as regras contidas no art. 231, II,
V, VI e VIII do NCPC, inclusive no que diz res-
peito à interposição de recursos (art. 1.003, §2º,
NCPC);

b) a citação da Fazenda Pública será efetuada
(art. 246, II e V, NCPC) exclusivamente por ofi-
cial de justiça ou meio eletrônico, nesta última
modalidade, respeita a normatização trazida pela
Res. 185/2013 do CNJ.

Noutro giro, cabe ressaltar que a determina-
ção constante do art. 7º, da Lei 12.153, tem ape-
nas, conforme reconhecido expressamente pelo
TJMG no julgamento da Correição Parcial nº
1.0000.16.069436-0/000, o poder de excluir do
rito do JESPFAZ a incidência das normas cons-
tantes do caput dos artigos 180, 183, 186 e 229,
todos do NCPC, não podendo seu raio de aplica-
ção ser estendido ao modo de concretização dos
atos de comunicação processual, uma vez que
estes possuem regramento próprio, qual seja, a
determinação contida no artigo 6º da Lei 12.153.

Continuando, especificamente no que toca ao
prazo para apresentação de defesa no rito do JES-
PFAZ, é oportuno salientar que esse será de 30
dias, devendo ser considerado, por força do art. 6º
da Lei 12.153, como termo a quo de tal prazo;
nos processos físicos, a data da juntada aos autos
do mandado/carta precatória devidamente cum-
prido (art. 231, I, NCPC) ou do comunicado (art.
231, VI, NCPC) de que trata o art. 232, NCPC; já
nos processos eletrônicos, do dia útil seguinte à
consulta ao teor da citação ou ao término do prazo
para que tal consulta se dê (art. 231, V, NCPC).

Tal prazo para apresentação de defesa se deve
ao fato de que no rito do JESPFAZ a oralidade é
mitigada, uma vez que, em regra, não deverá ser
designada audiência de conciliação face à não ad-
missão da autocomposição (art. 334, §4º, NCPC)
por ausência de lei autorizativa (art. 8º, Lei
12.153), não sendo razoável, por formalismo exa-
cerbado, a designação de atos processuais inúteis,
que não trarão benefício algum às partes, mas,
pelo contrário, somente prejuízos, derivados de
deslocamentos desnecessários e dispendiosos.

Dessa feita, como em regra não há designação de
audiência de conciliação, o prazo de 30 dias para
apresentação da defesa é extraído através da in-
terpretação analógica da parte final do art. 7º, Lei
12.153, sendo esse entendimento tão pacífico que
já é inclusive objeto do enunciado 01 da Fazenda
Pública, aprovado pelo XIII Encontro de Juízes
dos Juizados Especiais de Mato Grosso, realizado
em Cuiabá, entre os dias 2 e 3 de maio de 2016 .

Dessa forma, recebida a citação, caso a Fa-
zenda Pública apure a existência de autorização
legal para transigir ou compor no caso concreto,
por uma questão de celeridade, economia pro-
cessual e proteção ao erário, a pertinente pro-
posta de acordo, contendo todos os requisitos,
condições e limites legais, deverá ser veiculada
através de preliminar na peça defensiva apresen-
tada, contestação essa que deverá vir acompa-
nhada de toda documentação de que o ente
público dispuser para o esclarecimento da ques-
tão debatida em juízo (art. 9º, Lei 12.153).

Nesse ponto, apesar de o art. 3º do Decreto-
Lei 4.657/1942 ser taxativo ao dizer que “nin-
guém se escusa a cumprir a lei, alegando que não
a conhece”, principalmente os juízes, nunca é de-
mais alertar que a previsão trazida pelo art. 20 da
Lei 9.099 não se aplica à Fazenda Pública por de-
terminação legal e expressa (art. 345, II, NCPC),
tal qual por entendimento jurisprudencial pací-
fico (STJ/REsp 1409706/MG).

Prosseguindo, apresentada a contestação e a
eventual réplica, cabe ao juiz atuante no JESPFAZ
analisar se o processo já está maduro, permitindo
o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I,
NCPC), com dispensa de eventuais depoimentos
pessoais ou testemunhais (art. 16, §2º, Lei
12.153), o que tornará desnecessária a realização
da audiência de instrução e julgamento (AIJ). En-
tendendo que a causa não está pronta para julga-
mento, deverá o juiz, destinatário da prova,
delimitar as questões controversas e determinar
as provas que entenda necessárias ao julgamento
do mérito (art. 370, NCPC), indeferindo a produ-
ção de provas desnecessárias (art. 443, I e II,
NPC). Logicamente, caso seja necessária a colheita
de prova oral, a AIJ deverá ser presidida pelo juiz,
não podendo tal ato ser delegado a conciliadores
ou a outros serventuários da justiça.

Assim, ante o quadro acima apresentado,
resta agora aos advogados públicos lutar, diu-
turnamente, pela correta aplicação das prerro-
gativas trazidas pelo NCPC, bem como pela
exata observância do rito legal a ser seguido no
JESPEFAZ.
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Telmo Lemos comandará entidade, e Carlos Rohrmann assume cargo de 2º vice-presidente

Solenidade marca posse de novos 
diretores da Anape

Foi empossada, no último dia 6
de junho, em cerimônia no Conse-
lho Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, em Brasília, a nova
Diretoria da Associação Nacional
dos Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal (Anape). O procu-
rador do Estado do Rio Grande do
Sul Telmo Lemos Filho foi empos-
sado presidente da entidade. Os
novos integrantes comandam a
Anape no triênio 2017/2020. O
vice-presidente da Associação dos
Procuradores do Estado de Minas
Gerais (Apeminas), Carlos Alberto
Rohrmann, é o representante mi-
neiro na nova Diretoria. Ele ocupa
o cargo de 2º vice-presidente.

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Luís Roberto
Barroso, que foi procurador de car-
reira, compareceu à cerimônia. Ele
parabenizou a gestão que se encer-
rou e apresentou votos de sucesso
ao novo presidente, Telmo Lemos, e
demais membros da Diretoria em-
possada. Barroso aproveitou para
alertar sobre a necessidade de se
reduzir o tamanho do estado brasi-
leiro e exortou os procuradores es-
taduais e distritais a participarem
desse processo. “Esse é um mo-
mento de grande desafio para as
procuradorias dos estados e do DF.
Passamos por um momento difícil e
desafiador, no qual o estado brasi-
leiro terá que diminuir para se tor-
nar maior e mais relevante. Acho
que esse processo dialógico e de-
mocrático de redução do estado
pode e deve ser conduzido pelas
procuradorias dos estados para que
seja feito na forma da constituição,
na forma da lei, respeitando todos
os direitos, através de uma transi-
ção bem feita e pacífica”, disse o
ministro Barroso.

Anfitrião da solenidade, o pre-
sidente nacional da OAB, Claudio
Lamachia, destacou a importância
dos procuradores estaduais e do
Distrito Federal para o país.

“Temos um compromisso com o
fortalecimento da advocacia pú-
blica. Seja no âmbito da OAB, de
cada vez mais termos a inserção de
advogados públicos na nossa insti-
tuição, nos nossos quadros, seja
também no que diz respeito à valo-
rização e ao fortalecimento da ad-
vocacia pública no Brasil. Esse é
um compromisso da OAB. Quero
que vocês saibam que estou à dis-
posição para contribuir”, afirmou
Lamachia.

O presidente Telmo Lemos
Filho afirmou que o país passa por
um momento difícil e que os inte-
grantes da nova gestão lutarão em
defesa das prerrogativas da classe e
da sociedade brasileira. “Vamos re-
sistir às tentativas de desconfigura-
ção do desenho institucional da
nossa função precípua de advogado
e, por consequência, às tentativas
de afastamento das prerrogativas
próprias da advocacia, como a per-
cepção dos honorários sucumben-
ciais, conforme reafirmado
expressamente pelo código de pro-
cesso civil de 2015, e a limitação do
exercício profissional além dos im-

pedimentos constantes do estatuto
da OAB.”, afirmou.

O novo presidente da Anape
apresentou as bandeiras da enti-
dade para os próximos anos, dando
continuidade à gestão de seu ante-
cessor. Ele chamou atenção espe-
cial para a necessidade de se
retomar o andamento da PEC
82/2007 e conseguir aprovação da
matéria. Segundo Telmo, a pro-
posta está em condições de ser vo-
tada pelo plenário da Câmara dos
Deputados.

Ex-presidente fez 
balanço da gestão
Em seu discurso, o ex-presi-

dente da Anape Marcello Terto enu-
merou diversas conquistas da
entidade em sua gestão, que tornou
a Associação mais presente no coti-
diano dos associados. “Nossa enti-
dade nacional melhorou as relações
com as instituições políticas, jurídi-
cas e sociais, tornou-se proativa na
ação parlamentar e na defesa das
prerrogativas dos advogados públi-
cos de um modo geral. A Anape tam-
bém contribuiu para reforçar a

identidade dos procuradores como
parte da advocacia e, assim, permi-
tiu que avançassem as discussões
relativas à importância da autonomia
técnica, orçamentária, financeira e
administrativa das Procuradorias-
Gerais dos Estados e do Distrito Fe-
deral”, afirmou Terto.

Ele também lembrou os proje-
tos legislativos que foram retoma-
dos como resultado do trabalho
permanente da Anape e demais as-
sociações estaduais. “Obtivemos a
aprovação da PEC 82/07 em comis-
são especial da Câmara e conquis-
tamos a promulgação da Emenda
Constitucional (EC) nº 93/16, com
emenda que garantiu a primeira re-
ferência expressa às PGE’s e à
PGDF no texto da Constituição Fe-
deral. Para além do artigo 132 do
texto permanente, o artigo 76-A, V,
do ADCT, blindou os fundos das
PGE’s e da PGDF contra cortes e
contingenciamentos que compro-
metam a continuidade dos seus ser-
viços e dos investimentos em
custeio, qualificação dos quadros e
estruturação física e material das
nossas carreiras”, disse Terto.

Nova diretoria da Anape tomou posse em solenidade na oAB Federal


