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Trabalho de procurador
Até junho de 2008, a Fundação Ezequiel Dias não contava, em seu

corpo jurídico, com a presença de procuradores do Estado. Com o envio
de quatro advogados públicos para o órgão, muita coisa mudou. Desta-
que para a redução de 94,31% na proposta orçamentária de precatórios
a serem pagos pela FUNED numa comparação entre 2010 e 2009 e a in-
terposição de 42 ações rescisórias e seis reclamações no Supremo Tri-
bunal Federal para desconstituir decisões prolatadas em processos onde
não houve recursos interpostos. Segundo a diretoria da APEMINAS, isto
reafirma a necessidade da presença da AGE em todos os entes públicos.
Página 10

Entrevista
Pré-candidato ao Governo de Minas, o ex-ministro Patrus Ananias

concedeu entrevista ao jornal Res Publica. Ele falou sobre seus principais
projetos para o Estado, possível aliança com o PMDB, Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e a expectativa pela disputa das prévias frente ao ex-pre-
feito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. Páginas 6 e 7. 

Cada vez mais forte!
www.apeminas.org.br

A classe de procuradores do Estado se for-
taleceu com as recentes mudanças na legisla-
ção mineira. Após um intenso cronograma de
mobilização desencadeado pela APEMINAS,
foram aprovadas a Lei Complementar
112/2010 e a Lei Estadual 18.798/2010. A pri-
meira trouxe inovações que fortaleceram as
prerrogativas dos advogados públicos mineiros
e a segunda estabeleceu novos valores para a
tabela de vencimento básico dos procuradores
do Estado e alterou a Lei 18.017 que institui a
Gratificação Complementar de Produtividade
(GCP) na carreira da Advocacia Pública do Es-
tado. A proposta do Governo foi apresentada
um dia antes da realização de uma Assembleia
Geral da classe onde seria votada a realização
ou não de uma greve, em 26 de fevereiro.
Foram quase dois anos de mobilização cons-
tante até o alcance desta primeira evolução
para a classe. Entre os procuradores, apesar
da valorização destes últimos avanços em
busca do tratamento constitucional adequado,
há ainda o sentimento de que muito ainda pre-
cisa ser mudado. Páginas 3 e 4. 
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Palavra da Diretoria

Volto a ocupar este espaço com o mesmo
tema que aqui me trouxe pela primeira vez: as
prerrogativas da advocacia pública, ou, infeliz-
mente, a constante ameaça a elas.

Na primeira oportunidade, conclamava os co-
legas a reagirem contra o exercício de funções
atribuídas pelo art. 132 da Constituição Federal
à nossa carreira, mas que, infelizmente, vinham
(e, em alguns casos, ainda vêm) sendo exercidas
por quadros estranhos à Advocacia Geral do Es-
tado de Minas Gerais.

O procurador do estado presta verdadeiro ser-
viço público e exerce função social à justiça,
atuando na defesa do Estado em juízo e no con-
trole prévio de legalidade dos atos administrativos.

Advocacia pública, Magistratura, Ministério
Público, bem como qualquer outra forma de au-
toridade imbuída de poderes, pela natureza do
ofício, precisam de prerrogativas ou garantias
para conseguirem desenvolver suas atividades
sem interrupções, com independência e digni-
dade. 

Somente um advogado público estável, inde-
pendente e dignamente remunerado pode, de
fato, zelar a contento pelos interesses do Estado,
que, na verdade, são os da população. 

Sempre que o exercício das prerrogativas dos
advogados, públicos ou privados, for violado, es-
tará ocorrendo uma lesão de direito. E essa não
é uma discussão meramente corporativa porque,
quando falamos nas prerrogativas da advocacia,
estamos colocando em jogo a questão da tutela
dos direitos e garantias dos cidadãos, o que fica
ainda mais evidenciado no caso da advocacia pú-
blica, tendo em vista a natureza coletiva dos in-
teresses tutelados por esta.

A questão é de tamanha relevância e atuali-

dade, que o respeito às prerrogativas do advo-
gado foi o principal tema da última eleição para
seção mineira da Ordem dos Advogados do Bra-
sil. A Comissão de Advocacia Pública da OAB/MG,
inclusive, já prepara seminário jurídico sobre o
assunto, para junho deste ano.

Fatos recentes têm nos demonstrado que
essa luta não é mais apenas nossa. O árduo tra-
balho da APEMINAS visando a conscientizar o
governo e a sociedade civil acerca da importância
das prerrogativas dos procuradores do Estado
gerou frutos que fizeram com que a causa ga-
nhasse vida própria, num caminho sem volta.

Prova disso foi a aprovação da Lei Comple-
mentar Estadual 112/2010, que trouxe avanços
dignos de registro no sentido de fortalecer as ga-
rantias da carreira de procurador do Estado de
Minas Gerais: a liberação incondicional do presi-
dente da Associação da classe durante o exercício

do mandato, a exigência de três anos de expe-
riência para ingresso na carreira, a limitação de
mandato para corregedor, o exercício privativo
dos cargos de chefia das unidades jurídicas da
administração direta e indireta por procurador
do Estado, bem como a reformulação do Conse-
lho Superior da AGE, tentando dar-lhe maior le-
gitimidade. 

Ocorre que, enquanto comemoramos a im-
plementação de algumas prerrogativas, não po-
demos esmorecer, pois várias outras, essenciais,
tais como a autonomia da advocacia pública, o
exercício da chefia por membro da carreira, bem
como o tratamento remuneratório equânime com
as demais funções essenciais à justiça, ainda
estão por acontecer.

Não bastasse, ainda se encontram, em fla-
grante violação do art. 132 da CF/88, algumas
iniciativas de Tribunais e Assembleias Legislati-
vas Estaduais visando à criação de “Procurado-
rias próprias”. Recentemente o Conselho
Nacional de Justiça suscitou a irregularidade de
representação processual de determinado Tribu-
nal de Justiça Estadual que, perante aquele Con-
selho, não se fez representar por procurador do
respectivo Estado. 

Assistimos estarrecidos, também, a tentati-
vas de responsabilização solidária do advogado
parecerista com o agente público, entendimento
que embora já tenha sido reiteradamente recha-
çado pelo STF, ora ou outra se vê requentado por
instâncias técnicas e meramente administrativas,
sabe-se lá com quais intenções.

Alegra constatar que iniciativas como as re-
latadas nos dois parágrafos anteriores não são
mais assistidas apenas com inércia ou increduli-
dade. São e sempre serão confrontadas institu-
cionalmente, da forma como a independência do
exercício de uma função relevante como a nossa
exige.

Em suma, o muito que ainda há para con-
quistarmos não nos impede de valorizar as pe-
quenas conquistas que, na verdade, são os
degraus necessários para o alcance das demais. 

Mas não nos iludamos. O que nos falta só virá
com intensa luta.

Sigamos em frente!

www.anunciatto.com

JAIME NÁPOLES
VILLELA, 
DIRETOR DE 
COMUNICAÇÃO
DA APEMINAS

Somente um advogado 
público estável, independente e 
dignamente remunerado pode,

de fato, zelar a contento 
pelos interesses do 

Estado, que, na verdade, 
são os da população. 

Alegra constatar que 
iniciativas como as relatadas
nos dois parágrafos anteriores

não são mais assistidas 
apenas com inércia ou 

incredulidade
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Após cronograma de mobilização, procuradores do Estado alcançam importante vitória

Primeira Conquista

Um passo significativo em
busca do tratamento constitu-
cional condizente à importância
da classe. Assim podem ser defi-
nidas as recentes mudanças na
legislação que rege a carreira
dos procuradores do Estado.
Após um extenso cronograma de
mobilização, desencadeado em
várias frentes pela APEMINAS,
foram aprovadas a Lei Comple-
mentar 112/2010 e a Lei Esta-
dual 18.798/2010. A primeira
trouxe inovações que fortalece-
ram as prerrogativas dos advo-
gados públicos mineiros e a
segunda estabeleceu novos valo-
res para a tabela de vencimento
básico dos procuradores do Es-
tado e alterou a Lei 18.017 que
institui a Gratificação Comple-
mentar de Produtividade (GCP)
na carreira da Advocacia Pública
do Estado. Estas mudanças in-
tegraram uma proposta apre-
sentada pelo Governo do Estado,
um dia antes da realização da
uma Assembleia Geral da classe
onde seria votada a instalação ou
não de uma greve, no dia 26 de
fevereiro. 

Foram quase dois anos de
mobilização constante até o al-
cance desta primeira evolução
para a classe. A APEMINAS de-

sencadeou ações para pressionar
o governo e conscientizar a so-
ciedade sobre a fundamental
importância dos procuradores
do Estado. Os trabalhos come-
çaram com o lançamento do jor-
nal Res Publica, periódico
trimestral sobre questões rela-
cionadas à classe, reformulação
do website da APEMINAS, edi-
ção de adesivos com mensagens
em repúdio à situação dos advo-
gados públicos mineiros e cul-
minaram com a instalação do
Movimento Permanente pelo
Resgate da Dignidade da Advo-
cacia Pública Mineira. Para
tanto, foram criadas cinco co-
missões: a de Mobilização, das
Ações Judiciais, de Publicidade
e Propaganda, da Assembleia
Legislativa e das Prerrogativas.
Estas desenvolveram atividades
em busca de conquistar avanços
para a classe. 

Foram desenvolvidas pelas
comissões atividades como a
propositura de ações ao Judiciá-
rio para defender prerrogativas
dos procuradores do Estado, vi-
sitas sistemáticas a deputados e
deputadas estaduais e o acom-
panhamento de votações de Pro-
jetos de Lei na ALMG, reuniões
realizadas com o advogado-geral

e com o então vice-governador
Antônio Anastasia, a realização
do I Congresso dos Procurado-
res do Estado de Minas Gerais
com a participação de importan-
tes nomes do Judiciário e dos
quadros da Advocacia Geral do
Estado, além da veiculação da
campanha publicitária “Procu-
radores do Estado: defendendo
Minas, defendemos Você”, em
Belo Horizonte e no Interior. 

Segundo presidente da APE-
MINAS, Gustavo Chaves Car-
reira Machado, esta negociação
com o Governo do Estado foi re-
sultado da primeira fase da mo-
bilização. “Ficamos felizes com
este passo, mas ainda não é o
ideal. A classe espera e conti-
nuará trabalhando em busca de
mais avanços. Ainda podemos
evoluir mais”, ressalta.

Segundo  o advogado-geral
do Estado, Marco Antônio Re-
bello Romanelli, a aprovação das
leis em favor dos procuradores
do Estado demonstra o apreço e
a confiança que o Governo tem
para com a AGE. Sobre a melho-
ria da remuneração dos advoga-
dos públicos, ele disse ser um
processo evolutivo, mas que tam-
bém depende dos recursos do
Tesouro. “A situação poderá ser

resolvida de forma definitiva com
a Proposta de Ementa a Consti-
tuição (PEC) nº 443/09, que já
teve parecer favorável da Comis-
são de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados”, afirma. 

Para a Associação Nacional
dos Procuradores do Estado
(ANAPE), estas conquistas pro-
vam o sucesso do cronograma de
mobilização dos procuradores
mineiros e, segundo o presi-
dente Ronald Alves Bicca, a
classe ainda está muito longe do
que o artigo 37 XI da Constitui-
ção Federal prevê. “A mobilização
da categoria trouxe resultados e
isto é motivo para movimentos
futuros de defesa da classe e da
Instituição. O que ocorreu nas
negociações foi muito impor-
tante para firmar ainda mais a
respeitabilidade da APEMINAS
e dos procuradores de Estado,
que infelizmente, ainda, conti-
nuam, em matéria remunerató-
ria sendo tratados com grande
injustiça, onde quem sai preju-
dicado é Minas Gerais. Com o
tempo, os resultados aparecerão
na forma de precatórios milioná-
rios, pois, não se tem como fazer
um trabalho de excelência com
um tratamento que não seja de
excelência”, diz. 

Lei 18.798 foi
publicada no dia

31 de março
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Remuneração ainda preocupa
Mesmo com os recentes

avanços obtidos pela carreira, os
procuradores do Estado em
Minas Gerais ainda consideram a
situação da carreira preocupante,
se comparada com outras Procu-
radorias. Segundo levantamento
feito pela APEMINAS, com o au-
mento, Minas Gerais deixou de
ser o pior salário do Brasil e
agora ocupa a antepenúltima co-
locação, o que ainda é muito
pouco, segundo a diretoria da As-
sociação. Vale lembrar que o Es-
tado possui o 3º maior PIB entre
as Unidades da Federação. 

Para Ronald Bicca, a remu-
neração dos procuradores em
Minas Gerais é uma falta de visão
institucional ao não tratar de
forma ideal quem julga e atua em
face do mesmo, não dando o
mesmo valor a quem o defende.
“O principal e inadiável, insisto, é
a adequação da remuneração se-
melhante ao Ministério Público e
Magistratura porque a auto-es-
tima do procurador influencia no
seu trabalho e o reflexo de ter
tido reconhecido o seu papel
como defensor do patrimônio pú-

blico reflete no fortalecimento da
próprio Instituição. O restante vai
surgindo na medida que a car-
reira fica forte na forma do forta-
lecimento do profissional”,
conclui.

Segundo o procurador do Es-
tado, Paulo Fernando Cardoso
Dias, no processo de negociação
estabelecido com o Governo Es-
tadual, no que se refere especifi-
camente à questão
remuneratória, não se pode
negar que houve um certo
avanço, com o advento da Lei Es-
tadual nº 18.798/2010, porém, a
remuneração ainda está muito
defasada em relação àquela con-
cedida às demais carreiras jurí-
dicas estaduais, bem como
àquela praticada na grande maio-
ria das demais Procuradorias Es-
taduais. “Esta disparidade é
inteiramente injustificável e, en-
quanto a questão remuneratória
não for definitivamente solucio-
nada em nosso Estado, continua-
remos vivenciando a situação de
constante evasão dos quadros da
carreira para outras funções que
oferecem remuneração mais

atrativa, fato que representa ní-
tida ofensa ao interesse público,
na medida em que referida eva-
são, por motivos óbvios, fragiliza
a defesa do erário em juízo, pre-
judicando, via de consequencia,
toda a população mineira”, con-
sidera.   

Posicionamento de expecta-
tiva em relação ao próximo Go-
verno possui o procurador do
Estado, Juarez Raposo Oli-
veira. Segundo ele, a melhoria
remuneratória concedida à
classe fez com que os advoga-
dos públicos mineiros saíssem
da incômoda pior remuneração
do País. “É pouco, mas é o pri-
meiro passo dado para a efetiva
valorização da carreira jurídica
e, por conseqüência, do pró-
prio Estado de Minas Gerais.
Os demais passos, esperamos,
serão dados pelo próximo go-
verno, sem ressalvas. Agora
ocupamos a 3ª posição entre os
piores”, ressalta. 

Alguns detalhes das recentes
conversas realizadas com o Go-
verno, quando se chegou ao con-
senso em relação à necessidade

de mudanças ainda não foram
efetivados. Entre eles, alguns  se
referem a questões já aprovadas
no Legislativo. Outros ainda
serão enviados para aprovação,
exemplo da liberação da advoca-
cia privada. “Acredito que breve-
mente esta matéria será enviada
ao Legislativo”, frisa Gustavo
Chaves Carreira Machado. 

Romanelli respondeu ao Res
Publica sobre a pendência refe-
rente à liberação da advocacia
privada. De acordo com ele, há
fundamentos favoráveis e desfa-
voráveis sobre o tema. Todavia, o
que preocupa é a existência de si-
tuações diferenciadas no quadro,
tendo em vista que alguns podem
advogar e outros não. “O gover-
nador delegou ao advogado-geral
a decisão sobre essa matéria.
Brevemente será encaminhada a
Assembleia Legislativa pelo chefe
do Executivo mensagem con-
tendo proposta de Lei Comple-
mentar autorizando a advocacia
fora das atribuições institucio-
nais, ressalvadas as limitações
impostas pelo Estatuto da OAB”,
afirma.  

Lei Complementar 112
reforçou prerrogativas
dos procuradores
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Em foco

O presidente da OAB/MG, Luís Cláudio Chaves empossou
oficialmente, no último dia 26 de fevereiro, na sede da en-
tidade em Belo Horizonte, o procurador do Estado, Jaime
Nápoles Vilella como presidente da Comissão da Advoca-
cia Pública. Na oportunidade, o advogado prestou o jura-
mento quando também estiveram presentes integrantes da
diretoria da Associação dos Procuradores do Estado de
Minas Gerais (APEMINAS). Na gestão passada, Raimundo
Cândido Júnior já havia criado a Comissão da Advocacia
Pública Estadual, que, agora, muda de nome, pois também
englobará as questões envolvendo a Procuradoria do Mu-
nicípio. Segundo Luís Cláudio, a entidade defenderá sempre
a questão dos procuradores mineiros, sob todos os aspec-
tos, não somente remuneratório. Participaram da reunião,
além dos já mencionados, o presidente da APEMINAS, Gus-
tavo Chaves Carreira Machado, da ANAPE, Ronald Alves
Bicca, o vice, João Lúcio Martins Pinto, o diretor tesoureiro,
Geraldo Ildebrando, o diretor de Relações Institucionais,
Gustavo Magalhães Albuquerque, o diretor social, Marco
Túlio Carvalho Rocha e o diretor secretário da Escola Su-
perior de Advocacia de Minas Gerais, Leonardo Beraldo. 

O procurador do Estado de Minas Gerais Marco Antônio Re-
belo Romanellli tomou posse no último dia 29 de janeiro
no cargo de advogado-geral do Estado. Na imagem o agora
subprocurador da República, José Bonifácio Borges de An-
drada transmite oficialmente o cargo a Romanelli. Repre-
sentantes da diretoria da APEMINAS estiveram presentes na
solenidade onde também compareceram o ex-presidente
da República Itamar Franco, a ministra do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Carmem Lúcia Antunes Rocha, o gover-
nador Antônio Anastasia e o presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, desembargador Sérgio Resende.
Segundo o presidente da APEMINAS, Gustavo Chaves Car-
reira Machado a classe dos procuradores do Estado está
feliz com a presença de um colega na chefia e deseja su-
cesso a Romanelli na sua missão, certa de que a advocacia
pública mineira só tem a ganhar. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) empossou três
novos vice-presidentes. Os magistrados Carreira Machado, Her-
culano Rodrigues e Márcia Milanez tomaram posse no último
dia 5 de março, em cerimônia realizada no auditório do Anexo
I do Tribunal, em Belo Horizonte. Os três desembargadores,
que ocuparão, respectivamente, a 1ª, a 2ª e a 3ª Vice-Presi-
dências, terão mandato de dois anos. Os três foram eleitos
pelo Tribunal Pleno, em votação ocorrida no dia 22 de feve-
reiro. Estiveram presentes na cerimônia de posse o presidente
da APEMINAS, Gustavo Chaves Carreira Machado, o vice, João
Lúcio Martins Pinto e o diretor de comunicação, Jaime Nápo-
les Villela, além de diversas autoridades e magistrados. Na so-
lenidade, os novos vice-presidentes leram e assinaram termos
de compromisso e de exercício dos cargos. A cerimônia foi
presidida pelo desembargador Sérgio Resende, presidente do
TJMG. 
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Entrevista: ex-ministro Patrus Ananias

“Os programas sociais do Governo foram
muito importantes em Minas”

“A política entrou na minha vida
de uma maneira muito espontânea.
De um lado, pela dimensão do contato
direto com a pobreza, trabalhadores
rurais, pequenos produtores, em Bo-
caiúva, onde nasci e passei a infân-
cia e o início da juventude”. Patrus
Ananias iniciou sua trajetória política
no Diretório Estudantil em sua cidade
natal, atuou em movimentos da Igreja
Católica, foi secretário da Entidade
Beneficente Operária também em Bo-
caiúva e um dos fundadores do Movi-
mento Estudantil Habeas Corpus. Em
2002, chegou ao posto de ministro no
Governo Lula, no Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à
Fome. 

Em entrevista ao jornal Res Pu-
blica, o político fala sobre seus pro-
jetos caso seja eleito governador, a
disputa das prévias, possível aliança
com o PMDB e o relacionamento com
o PSDB.  Patrus participou da funda-
ção do Partido dos Trabalhadores, foi
vereador em Belo Horizonte em 1988,
prefeito em 1992, é professor da PUC-
MG, mestre em Direito Processual
pela UFMG e cumpriu os créditos do
doutorado Filosofia, Tecnologia e So-
ciedad Pela Universidad Complutense
de Madrid. 

RP - Os analistas políticos
vêem o senhor como um forte
candidato à sucessão estadual.
Como anda a campanha? O que
o senhor pensa da aliança
PT/PMDB?

PA - Tenho sentido um sen-
timento bom na campanha. Na
verdade, ainda podemos falar
em pré-campanha. No PT, es-
tamos, eu e o companheiro
Fernando Pimentel, dispu-
tando a indicação do nome que
vai representar o partido na su-
cessão estadual, o que aconte-
cerá por meio de prévias. A
decisão do partido pelas pré-
vias foi bastante amadurecida,

está sendo um processo impor-
tante de fortalecimento do par-
tido a partir das bases. Tenho
percorrido o Estado, conver-
sado com lideranças, militan-
tes e o que vejo é um
envolvimento crescente das
pessoas nas prévias, interessa-
das em discutir a participação
do partido nas eleições e sobre
quem disputará pelo partido o
governo de Minas. As pessoas
estão interessadas em discutir
um projeto para Minas, estão
interessadas em disputar o go-
verno para implementar mu-
danças no Estado. Isso está
muito vivo entre nós. Da minha
parte, estou empenhado em re-

ceber do partido a indicação
para disputar o governo de
Minas, numa ação articulada
com a candidatura da compa-
nheira Dilma à presidência da
República com o PT unido e
forte. A aliança com o PMDB é
uma aliança importante, estra-
tégica, desejada. Sabemos que
é importante manter não só a
unidade interna do partido,
mas a unidade de nossos alia-
dos – de nossos aliados histó-
ricos e de todos os partidos que
compõem a base de apoio do
governo do presidente Lula e
que devem estar conosco na
campanha da Dilma.  Quere-
mos trabalhar para isso em

Minas. É importante estarmos
juntos no Estado, formando
uma base importante para a
candidatura do PT na disputa
presidencial e uma campanha
ainda mais forte para o governo
de Minas. Vamos tentar viabili-
zar essa aliança. Se for possí-
vel, estaremos juntos no
mesmo palanque no Estado. 

RP - O senhor vem promo-
vendo a ampliação e institucio-
nalização da rede de proteção e
promoção social brasileira por
meio da integração das áreas
de assistência social, transfe-
rência de renda, segurança ali-
mentar e nutricional e geração
de oportunidades para a inclu-
são social. Caso o PSDB as-
suma o governo central, o
senhor acredita que pode haver
mudanças significativas nessas
áreas? 

PA - Estamos fazendo um
grande esforço para que as
ações sociais se tornem políti-
cas públicas e entrem definiti-
vamente no campo dos direitos,
por meio da organização das le-
gislações das políticas sociais
com vista à consolidação das
leis no setor. Os programas so-
ciais precisam de legislação
própria, específica, para aper-
feiçoar os seus mecanismos de
controle, avaliação e monitora-
mento. Por esse caminho é que
vamos garantir o ritmo de con-
quistas sociais. Claro que essa
postura é um compromisso e
prioridade de governo. Isso
está sendo feito no governo do
presidente Lula, o que permi-
tiu um grande avanço na ques-
tão social no Brasil. Mas
muitas políticas ainda não
estão juridicamente consolida-
das. Minas Gerais é um exem-
plo do quanto falta para
ampliar, pois a questão não tem

APEMINASabr10:Alfenas 4/5/2010 13:10 Página 6



7Informativo da APEMINAS - Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais - Ano 3 - nº 7 - abril/maio/junho de 2010

sido devidamente priorizada
aqui. Portanto, cabe a preocu-
pação de que poderia haver re-
trocesso nas políticas sociais
no caso de um governo que não
tivesse o mesmo compromisso
social. Não se trata apenas de
manter e ampliar o Bolsa Fa-
mília porque o programa não é
isolado e funciona no contexto
de uma rede de promoção e
proteção social. Assim, um des-
caso com um ou outro pro-
grama desta rede pode ter
reflexos no potencial de im-
pacto do Bolsa Família e com-
prometer toda a rede e todos os
resultados obtidos até aqui.  

RP - Como prefeito da capi-
tal mineira, sua administração
foi premiada pela ONU como
modelo de gestão pública, dei-
xando a prefeitura com 85% de
aprovação popular. Caso eleito
para o Governo de Minas, quais
os projetos o senhor pretende
eleger prioritariamente?

PA - Em Minas, temos de
pensar um projeto que pontue
e defenda a integridade do Es-
tado ao mesmo tempo que res-
peite suas diversidades
regionais. Precisamos de polí-
ticas estratégicas e estruturan-
tes, que possibilitem o
estímulo das potencialidades,
das vocações, regionais, da pro-
moção do desenvolvimento re-
gional, com incentivo a micro,
pequenos e médios produtores
de cada região, investimento
em economia solidária, agricul-
tura familiar, cooperativismo.
Uma segunda questão é a prio-
ridade que tem de ser dada à
educação, particularmente à
educação infantil e ao ensino
médio, que tem hoje grandes
desafios. Acredito que temos de
investir em ensino técnico pro-
fissionalizante de qualidade,
que garanta uma formação hu-
manista, uma preparação para
universidade, mas também as-
segure a profissionalização
dessa juventude. Terceiro
ponto é fazer em Minas o que
fizemos na Prefeitura de Belo
Horizonte, quando trabalha-
mos com inversão de priorida-
des: governar para todos, mas

com atenção especial para pes-
soas, famílias e regiões menos
favorecidas. Outra questão im-
portante á estimular a agrega-
ção de valores à produção
mineira em vários setores,
como agropecuária, mineração,
café, dentre outros, numa linha
de desenvolvimento integral e
integrado, cuidando também
de promover a diversificação da
nossa economia. O desafio de
Minas hoje é justamente pro-
mover a diversificação sem ig-
norar seus setores mais
tradicionais. O Estado deve tra-
balhar numa nova lógica de de-
senvolvimento, onde o
desenvolvimento econômico
ande junto com desenvolvi-
mento social e ambiental, ga-
rantindo, assim, uma economia
mais justa e inclusiva e tam-
bém sustentável.

RP - A Lei de Responsabili-
dade Fiscal foi importante para
o país, pois impôs regras claras
para os gastos públicos. Con-
tudo, alguns estados têm suas
particularidades. Minas Gerais
tem 853 municípios ao passo
que o Estado do Espírito Santo,
por exemplo, tem apenas 78. No
caso, evidentemente que o custo
com pessoal do Estado de Minas
Gerais é maior. O que o senhor
pensa sobre a flexibilização da
Lei de Responsabilidade Fiscal
para corrigir tais distorções? O
senhor acha justo que os limites
impostos pela LRF para Estados
tão díspares seja o mesmo?

PA - A Lei de Responsabili-
dade Fiscal é muito importante
dentro da concepção de morali-

zar as contas públicas, orientar
e controlar gastos. É fundamen-
tal observar seus princípios, mas
de fato é possível repensar a le-
gislação de modo a tratar de ma-
neira desigual os desiguais, de
modo a atender demandas espe-
cíficas. Ao mesmo tempo, é ne-
cessário pensar também em uma
legislação de Responsabilidade
Social, que leve os municípios a
investir adequadamente em edu-
cação, saúde, combate à fome,
dentre outras. A boa gestão dos
recursos públicos passa não só
pelo controle do dinheiro, mas,
principalmente pela boa destina-
ção dos recursos.

RP - Em que pese ter o 2º
PIB nacional, Minas Gerais
tem regiões com os piores ín-
dices de desenvolvimento hu-
mano do país. O que explica
esta distorção. Como resolvê-
la?

PA - Acredito que esta res-
posta está em parte respondida
acima, quando falo da necessi-
dade de se adotar em Minas
um modelo de desenvolvimento
mais harmônico e integrado.
Respeitar a tradição econômica
do Estado, mas estimular a di-
versidade promovendo as po-
tencialidades de cada região,
agregar valores sobre o desen-
volvimento econômico. Na
minha opinião, a alternativa
mais sólida para Minas é inves-
tir na questão regional, valori-
zar suas vocações de maneira
bastante articulada, dentro de
um projeto de desenvolvimento
regional que, além dessa di-
mensão inclui ainda as dimen-

sões econômica, social, am-
biental e cultural. Essa con-
cepção integrada de
desenvolvimento é que vai sus-
tentar, a médio e longo prazos a
economia, como está susten-
tando no país. Os programas
sociais do governo federal
foram muito importantes em
Minas, sobretudo para evitar
maiores efeitos da crise sobre
regiões mais pobres. Só o Mi-
nistério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, por
exemplo, repassa por ano R$
3,64 bilhões para o Estado. O
Estado precisa priorizar as po-
líticas sociais e trabalhá-la de
maneira mais integrada e arti-
culada com os investimentos
econômicos, sempre respei-
tando a dimensão da sustenta-
bilidade ambiental.

RP - É sabido que Minas
Gerais é dos Estados com
menor média remuneratória do
funcionalismo no país, o que
tem refletido em constante eva-
são de quadros mais capacita-
dos para outros entes da
federação, e crescente desestí-
mulo por parte daqueles que
permanecem. O senhor está
preparado para enfrentar esta
realidade?

PA - Penso que será bom
fazer em Minas o que fizemos
na Prefeitura de Belo Hori-
zonte, sempre dentro dos parâ-
metros da responsabilidade
fiscal. Sei que os recursos são
limitados e as demandas,
muito maiores. Mas é preciso
buscar o equilíbrio que asse-
gure investimentos necessários
em setores-chave, o que im-
plica em investimento nos ser-
vidores. Não tenho dúvidas que
investir no servidor é investir
no serviço público de quali-
dade, e isso vai além da ques-
tão salarial. Além de uma
remuneração digna, é necessá-
rio um amplo programa de va-
lorização do funcionalismo,
com projetos de qualificação. É
necessário resgatar o diálogo, o
respeito com as entidades dos
servidores, das categorias pro-
fissionais que estão a serviço
do público. 

Essa concepção 
integrada de 

desenvolvimento é que
vai sustentar a economia,
como está sustentando
no país. Os programas 

sociais do governo 
federal foram muito 

importantes em Minas

Da minha parte, estou
empenhado em receber
do partido a indicação
para disputar o governo
de Minas, numa ação 

articulada com a 
candidatura da 

companheira Dilma à 
presidência da República
com o PT unido e forte
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Mural da APEMINAS
HOJE EM DIA E O TEMPO
Alvissareiro observar que ainda há mídia séria e indepen-
dente em Minas Gerais. Prova disto foi a repercussão dada
pelos jornais Hoje em Dia e O Tempo ao Movimento pelo Res-
gate da Dignidade da Advocacia Pública Mineira, em reite-
radas matérias veiculadas durante o primeiro trimestre deste
ano. A APEMINAS agradece o espaço, certa de que o mesmo
foi oferecido em função da responsabilidade social de ór-
gãos de imprensa efetivamente comprometidos com a lisura
da informação que passam a seus leitores. Pena que nem
todos sejam assim. 

ASSEMBLEIA 
A maciça presença de procuradores na Assembleia Geral
realizada no último dia 26 de fevereiro só demonstrou o
que já é conhecimento geral: a classe se encontra unida,
e sua mobilização está num patamar até então inédito.
Ainda que muito ainda tenha a ser conquistado, por certo
que o caminho já foi encontrado. Agora é nele seguir, sem
desvios. 

ANAPE
As instalações da Associação Nacional dos Procuradores do
Estado ficaram pequenas para a concorrida reunião de seu
Conselho Deliberativo, realizado no último dia 9 de março. Na
pauta, a grave situação dos procuradores do estado em Minas
Gerais, cuja discrepância remuneratória com os demais entes
da federação assombra toda a ANAPE. Na oportunidade, foi
apresentada a campanha publicitária veiculada pela APEMI-

NAS “Procuradores do Estado: defendendo Minas, defende-
mos Você.”, iniciativa aplaudida pelos presentes. 

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL
Depois de nomear um membro da carreira para exercer o
cargo de advogado-geral do Estado, mais um advogado pú-
blico mineiro é alçado a cargo de destaque na administra-
ção estadual. Trata-se do procurador do Estado Moacyr
Lobato, nomeado para o cargo de secretário de Estado da
Defesa Social de Minas Gerais. Por certo que tal honraria
não é à toa. Muito antes pelo contrário. A Secretaria res-
ponsável pela segurança pública, um dos calcanhares de
aquiles dos indicadores sociais do atual governo,  por certo
que precisa de agente público capaz e experimentado. Me-
lhor para o Estado é saber que, de onde ele veio, há vários
quadros do mesmo nível.  

SEMINÁRIO NA OAB 
Já estão a todo o vapor os trabalhos da Comissão de Advo-
cacia Pública da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, pre-
sidida pelo procurador do Estado Jaime Nápoles Villela. Na
agenda para este semestre já está confirmado o Seminário
“Prerrogativas da Advocacia Pública, prerrogativas da So-
ciedade”, que acontece entre os dias 7 e 9 de junho próximo,
no auditório da sede da Seção mineira da OAB. Oportunidade
única para debate de tão importante tema, com a participa-
ção de advogados públicos das esferas federal, estadual e
municipal, autoridades e juristas. Mais informações em
breve.

PEC 443/09 I
Bastante prestigiado o jantar oferecido pela Associação dos
Procuradores Federais do Estado de Minas Gerais
(APAFE/MG), juntamente com a as demais associações re-
presentativas da advocacia pública federal e da APEMINAS,
no último dia 22 de março, em homenagem ao deputado fe-
deral Bonifácio de Andrada, autor da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 443/09, que vincula o subsídio das car-
reiras da Advocacia-Geral da União (AGU) e das procurado-
rias dos estados e do Distrito Federal ao subsídio dos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PEC,
o subsídio do nível mais alto dessas carreiras equivalerá a
90,25% do subsídio mensal dos ministros.

PEC 443/09 II
Durante o evento, que contou com a presença, dentre outros,
do presidente da OAB/MG Luis Cláudio Chaves, o advogado-
geral de Minas Gerais, Marco Antônio Romanelli, além de re-
presentantes de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás,
Brasília e Mato Grosso do Sul, Bonifácio de Andrada afirmou
que as carreiras da advocacia da União e dos estados estão
em desvantagem em relação às do Judiciário e não têm sido re-
conhecidas como essenciais à Justiça, ainda que na Consti-
tuição elas figurem justamente neste capítulo. “A vinculação
das funções de advogados da União e dos estados a esse prin-
cípio gera a necessidade de que seus membros recebam tra-
tamento adequado, para que não haja hierarquia entre as
funções essenciais à Justiça”, afirmou. O deputado, como visto,
sabe das coisas. Assinamos embaixo.
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Procuradores fazem ato em frente à Secretaria de Estado de Governo quando foi protocolado ofício dirigido ao secretário Danilo de Castro

Gustavo Chaves Carreira Machado e Jaime Nápoles Villela falam a Anastasia 
sobre a situação da classe

Procuradores são recebidos pelo secretário da Vice-Governadoria, Gustavo Magalhães 

Foram inúmeras visitas aos parlamentares mineiros. Nesta imagem, os procuradores 
reivindicavam mudanças no PLC 55

A imprensa mineira repercutiu a questão dos procuradores. Na imagem, a repórter 
Isabel Guimarães conversa com o presidente Gustavo Chaves

O I Congresso de Procuradores teve importantes palestras em relação à importância 
da advocacia pública

Mobilizados, procuradores acompanham votação de matéria de interesse da classe na
Assembleia Legislativa

Fatos da Mobilização
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A APEMINAS defende a pre-
sença de procuradores do Es-
tado em todas as autarquias e
fundações em Minas Gerais. O
motivo principal pode ser exem-
plificado pela Fundação Eze-
quiel Dias, a FUNED, onde até
junho de 2008 não tinha a pre-
sença da AGE. Porém, em julho
deste mesmo referido ano,
foram encaminhados ao órgão
quatros procuradores. Desde
então, outra realidade pôde ser
constatada no trabalho desen-
volvido pelo corpo jurídico da
Fundação. 

Segundo a procuradora do
Estado, Tatiana Curcio, desde a
chegada da Advocacia Geral do
Estado na Fundação Ezequiel
Dias, muita coisa mudou. Para
ela, no âmbito da consultoria ju-
rídica, a chegada de procurado-
res do Estado – até então a
consultoria jurídica da FUNED
era toda formada por comissio-
nados - serviu no primeiro mo-
mento para uma mudança de
mentalidade quando foi exaltado
o caráter eminentemente téc-
nico da Advocacia do Estado e
não administrativo. 

Outro importante fator ocor-
rido na FUNED após a presença
dos procuradores do Estado foi
em relação à atividade conten-
ciosa. De acordo com dados le-
vantados pela consultoria
jurídica, a mudança na condu-
ção dos procedimentos possibi-
litou a elaboração de embargos
à execução, gerando significativa
economia para Minas Gerais.
“Contamos com o imprescindí-
vel auxílio da Superintendência
de Cálculos da AGE e do Setor
de Cálculos da PTPT para tanto.
A proposta orçamentária de pre-
catórios a serem pagos em 2010
pela FUNED reduziu em
94,31% em comparação ao ano
de 2009. O importe de
R$1.723.297,50 (proposta orça-
mentária de precatórios prevista
para 2009) foi reduzido para R$
98.061,89 (proposta orçamen-
tária de precatórios prevista
para 2010)”, conta Tatiana. 

Também integrante da
equipe jurídica da FUNED, a
procuradora Camila Franco
ressalta ainda a iniciativa da
equipe em interpor 42 Ações
Rescisórias e seis reclamações

no Supremo Tribunal Federal
(STF) visando desconstituir
decisões prolatadas em proces-
sos sem recursos interpostos.
Segundo ela, é visível que a
substituição de advogados con-
tratados por procuradores
gerou um ganho para o Estado
e para a sociedade como um
todo. “A atuação do procurador
permite a adoção de estratégias
de defesa uniformes em todo o
Estado e em consonância com
as determinações jurídicas ad-
vindas da cúpula da AGE, como
de fato passou a ocorrer na
FUNED a partir da chegada
dos procuradores do Estado.
Estamos sempre pautados pela
legalidade ou pela busca dela,
dadas as sanções advindas por
uma atuação arbitrária. Temos
um vínculo institucional e
atuamos de forma mais inde-
pendente e autônoma em rela-
ção à direção do órgão ou
autarquia. Ao contrário, os ad-
vogados contratados estão su-
bordinados à política
administrativa do órgão, o que
retira o caráter técnico de seu
trabalho”, salienta.

Independência 
Segundo o diretor de co-

municação da APEMINAS,
Jaime Nápoles Villela, não é
mera coincidência que todos os
órgãos e entidades que passam
a contar com procuradores do
Estado em suas unidades jurí-
dicas vivenciem imensa dimi-
nuição com o gasto em virtude
de condenações judiciais. “O
compromisso e a natureza do
vínculo efetivo com o serviço
público permitem aos procura-
dores do Estado exercer de
forma isenta e independente o
controle de legalidade e a de-
fesa judicial dos entes públi-
cos, sem submissão à vontade
do administrador de plantão
que, infelizmente, nem sempre
se mostra consentânea com os
interesses maiores da Admi-
nistração Pública”, frisa. Para
ele, exemplos como o da
FUNED demonstram para a
sociedade que a atuação dos
procuradores do Estado sem-
pre será pautada pelo respeito
à legalidade, economia e efi-
ciência da atuação administra-
tiva. 
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Dados mostram ação de procuradores do Estado na FUNED

Eficiência e economia!

Entrada da Fundação Ezequiel Dias
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O controle de constitucionalidade no direito
brasileiro é o jurisdicional, mesclando os crité-
rios concentrado e difuso. O primeiro, de com-
petência do Supremo Tribunal Federal quanto à
Constituição Federal e dos Tribunais de Justiça,
quanto às Constituições Estaduais; o segundo de
competência de todos os tribunais e juízes. Veri-
fica-se o exercício do controle concentrado por
meio de ADI (ação direta de inconstitucionali-
dade), ADC (ação declaratória de constitucionali-
dade) e ADPF (argüição de descumprimento de
preceito fundamental). Já o controle difuso se dá
por via de exceção em determinado caso con-
creto.

Pelas regras vigentes a questão da constitu-
cionalidade das leis ou dos atos normativos pode
ser levada diretamente ao STF por meio de ação
direta ou ação  declaratória de constitucionali-
dade, cujo pedido alude à própria constituciona-
lidade da norma atacada. É o chamado controle
concentrado, cuja principal característica é a abs-
tração. No controle difuso temos como caracte-
rística a permissão de que qualquer juiz ou
tribunal faça a análise da norma no caso concreto.
A CF alude ao controle difuso em seu artigo 97 e,
também, no inciso XXXV do artigo 5º.

Mesmo que se queira obter a convivência
equilibrada dos dois tipos de controle, objetivo
inicial da Constituição de 1988, o que se vê hoje
é uma nítida predominância do controle concen-
trado, principalmente depois da introdução da
ação declaratória de constitucionalidade por meio
da Emenda Constitucional nº 03, que também
dispôs sobre o efeito vinculante das decisões do
STF, relativamente a todos os órgãos judicantes,
impedindo-os de adotar posicionamento diverso
daquele definido na ADC. A EC 45/2004 deu nova
redação ao parágrafo segundo do artigo 102 da
CF, dispondo sobre o efeito vinculante também na
ADI.

Com a ADC, a ADI, e seus efeitos, sobreveio
uma forma rápida de se esvaziar o controle difuso
de constitucionalidade.

Além da ação declaratória e da ação direta, a
criação da súmula vinculante por meio da EC
45/2004 vem, igualmente, esvaziar o controle di-

fuso exercido por todos os juízes e tribunais.
A súmula vinculante sobre matéria constitu-

cional consolida substancial alteração na caracte-
rística do controle difuso, aproximando-o do
concentrado e, porque não dizer, concentrando o
controle difuso no STF que, em decisão vincu-
lante, dita a interpretação que dá à CF ao restante
do Poder Judiciário.

Nota-se no direito pátrio que o controle de
constitucionalidade difuso começa a ser um ins-
trumento de pouca eficácia. Sempre que, editada
lei de grande repercussão, sobrevierem questio-
namentos sobre sua constitucionalidade, a ADC
estará a postos para ser utilizada.

Se, na Constituição de 1988, o legislador
constituinte quis privilegiar o sistema misto, é
certo que, com o passar dos anos, optou pelo des-
prestigio do controle difuso e pelo fortalecimento
do controle concentrado, privilegiando, também,
o controle difuso restrito ao STF em nítido esva-
ziamento controle difuso perante os demais ór-
gãos do Poder Judiciário. 

Diante das formas em que as questões cons-
titucionais podem ser levadas à apreciação do
Poder Judiciário, a alegação de que o controle di-
fuso facilitaria o início do debate sobre a consti-
tucionalidade da norma é facilmente superável.
O grande número de legitimados à proposição da
ADI e ADC (em especial entidades de classe de
âmbito nacional) torna desnecessária a amplia-
ção do debate constitucional a qualquer instância
ou processo e facilita que se leve ao STF o pedido
de apreciação de constitucionalidade das leis. 

Considerando o atual cadastro da ADI no STF,
posterior à CF de 1988, cujo início se deu com a
ADI nº1, proposta pelo Governador do Estado de
Rondônia em 06 de outubro de 1988, constata-
mos, até o dia 06.04.2010, o cadastramento de
4.403 ADI´s. Temos uma média mensal superior
a 17 ações diretas de inconstitucionalidade  no
STF. 

Se computássemos as ações diretas propostas
perante os Tribunais de Justiça, a média mensal
seria substancialmente superior. Evidencia-se,
assim, que o controle concentrado é amplamente
utilizado, tornando dispensável, pelo menos no
tocante às leis, o controle difuso.

O Brasil possui uma Constituição com mais
de trezentos artigos (considerando o ADCT) e mi-
lhares de parágrafos, incisos e alíneas, de sorte
que o controle difuso amplia de forma até indese-
jável as possibilidades de que os litigantes, em
geral, submetam à apreciação do Poder Judiciário
qualquer pedido envolvendo questão constitucio-
nal.

O resultado do controle difuso, em algumas
áreas do direito, embaralha a utilização do processo
judicial. Em matéria tributária, por exemplo, cos-
tuma-se discutir mais as questões relacionadas à
constitucionalidade da legislação tributária do que
os aspectos fáticos do lançamento.

Não raro, o Congresso Nacional aprova lei com-
plementar, com quorum qualificado e, dias depois,
já temos inúmeros questionamentos da norma em
diversos juízos, com conflitantes decisões.

Em razão da abrangência do controle difuso e
da invocação corriqueira da inconstitucionalidade,
sobreveio o fortalecimento do controle concen-
trado. Portanto, o controle concentrado só existe
na forma atual como reação à utilização generali-
zada do controle difuso.

Diante do histórico das modificações vivencia-
das no controle de constitucionalidade, é hora de
pensarmos se o caminho melhor não seria, no to-
cante às leis, o da adoção do controle concentrado,
com atribuição de competência para apreciação do
controle de constitucionalidade de leis ao STF e
aos Tribunais de Justiça, mediante alterações em
dispositivos constitucionais, dentre eles o artigo
97, cuja redação poderia ser:

“Art. 97 – Ressalvada a competência do Su-
premo Tribunal Federal no julgamento de recurso
extraordinário, somente pelo voto da maioria ab-
soluta de seus membros ou dos membros do res-
pectivo órgão especial, poderão o Supremo
Tribunal Federal ou os Tribunais de Justiça, em
ações próprias, declarar a inconstitucionalidade de
lei, vedada a qualquer outro tribunal ou juiz essa
declaração”.

A declaração de inconstitucionalidade de leis
federais e estaduais frente à Constituição Federal
deve ser concentrada no STF e, quanto às leis es-
taduais e municipais face à Constituição do Estado,
deve ser concentrada nos Tribunais de Justiça.
Resta o controle concentrado de leis municipais
perante a Constituição Federal que, na prática, já
se dá perante os Tribunais de Justiça, na aprecia-
ção da constitucionalidade frente às disposições
das Cartas Estaduais que repetem a CF. Desejável,
nos casos de leis municipais, que se atribua aos
Tribunais de Justiça competência para enfrentar
diretamente a constitucionalidade face à CF, em de-
cisões que, naturalmente, poderão ser atacadas por
recurso extraordinário. Vale ressaltar que o recurso
extraordinário deve permanecer, como única remi-
niscência do controle difuso, restrito ao STF.

O controle de constitucionalidade de ato nor-
mativo continuaria sendo o misto, uma vez que tais
atos são expedidos de forma ampla e sem o rigor de
um processo legislativo.
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APEMINAS confia na aprovação da PEC do Advogado-Geral de carreira

Questão de identidade
Um dos principais pleitos da classe de pro-

curadores do Estado, que já se arrasta há
algum tempo, se refere à nomeação do advo-
gado-geral entre os integrantes da carreira.
Tramita na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) nº 53/2009, que, se aprovada, altera a
Constituição Mineira e torna obrigatória a no-
meação do “AGE de carreira”. O atual advogado
geral do Estado, Marco Antônio Rebelo Roma-
nelli é procurador do Estado e está no cargo
em substituição ao subprocurador da Repú-
blica, José Bonifácio Borges de Andrada.
Porém, isto não é previsto na legislação e, desta
forma, outros que não integram os quadros da
Advocacia Geral do Estado podem, futura-
mente, ocupar a função. Para os advogados pú-
blicos mineiros, a nomeação recente de um
advogado-geral que é procurador do Estado in-
dica uma sensibilização do Governo, que aten-
deu a um pedido feito formalmente em ofícios
encaminhados pela APEMINAS ao Executivo. 

Segundo o procurador do Estado e diretor
social da APEMINAS, Marco Túlio de Carvalho
Rocha, o recrutamento limitado, que se dá
entre os membros da carreira, é o melhor cri-
tério de escolha dos procuradores-gerais dos
Estados e do Distrito Federal, porque estes são
os mais bem preparados tanto para o exercício
da função, no que tange à capacidade técnica
quanto para evitar que o cargo seja ocupado por
quem tenha advogado ou venha a advogar con-
tra o Estado, no que diz respeito à moralidade
pública. “É preciso também se assegurar um
grau adequado de impessoalidade no exercício
das funções para que seja possível um pleno
controle da legalidade dos atos públicos”, diz. 

Ainda em breve entrevista ao Res Publica,
Marco Túlio afirma que a nomeação de um ad-
vogado geral que não seja procurador do Es-
tado prejudica a autonomia do órgão, pois, a
AGE possui 465 procuradores escolhidos para
o exercício da função mediante concurso pú-
blico, com anos de experiência na defesa do
Estado, capazes de exercer as funções ineren-
tes à carreira. “O Supremo Tribunal Federal
julgou no processo MS 24631 – DF que o pa-
recer jurídico vincula o agente público. De que
adianta afirmar a vinculação se o parecerista-
mor, encarregado da aprovação de todos os pa-
receres, “deve” ser demissível ad nutum por
seu consulente?”, reflete. 

Neste sentido, o presidente da Associação
Nacional dos Procuradores do Estado
(ANAPE), Ronald Bicca resumiu em uma pa-
lavra, ao falar com a equipe do Res Publica,
sobre a nomeação de um advogado-geral que
não seja integrante da carreira: “inconstitu-
cional”. 

Para o advogado-geral do Estado, Marco
Antônio Rebello Romanelli, ser ou não de car-
reira é uma decisão político-administrativa do
Estado-Membro, em conformidade com o en-
tendimento do Supremo Tribunal Federal.
Para ele, existem fatores positivos e negativos.
“Sendo o advogado-geral um secretário de Es-
tado dever ser de livre nomeação do governa-
dor. Por outro lado, hoje na AGE, que tem
previsão legal de composição de 465 procura-
dores, acredita-se que, com uma pequena mu-
dança na pirâmide dos diversos níveis da
carreira, especificadamente com um pequeno
aumento do número de procuradores do Nível
IV, o governador terá a opção, bastante signifi-
cativa, para escolha de um dos seus integran-
tes para este cargo”, disse.

AGE ou Procuradoria?
No Brasil, todos os órgãos de defesa judi-

cial do Estado são denominados como Procu-
radorias Gerais, com exceção de Minas Gerais.
Desde 2003, quando houve a unificação das

Procuradorias Geral do Estado e da Fazenda,
passou-se ao nome Advocacia Geral do Estado.
Porém, isto não é visto com bons olhos pelos
advogados públicos mineiros. Segundo o pre-
sidente da APEMINAS, Gustavo Chaves Car-
reira Machado, em todos os Congressos
Nacionais realizados entre a classe de procu-
radores, colegas de outros Estados estranham
o fato de apenas em Minas o órgão não se cha-
mar Procuradoria. “Parece-me muito mais
uma questão pessoal do que propriamente
uma adequação constitucional. Se antes o
órgão era denominado como Procuradoria, não
vejo porque isto ter sido mudado”, ressalta. 

De acordo com Romanelli, o nome Advoca-
cia Geral do Estado é o mais próprio e reco-
mendável, principalmente, por ser um nome
atribuído ao Chefe da Advocacia Pública. Ainda
segundo ele, a Constituição Federal refere-se
expressamente a advocacia pública, e tradicio-
nalmente em Minas Gerais o chefe do órgão é
denominado advogado-geral do Estado. “Ao
contrário do que muitos afirmam, a Constitui-
ção da República, quando tratando da advoca-
cia pública estadual, utiliza a expressão
‘Procuradoria-Geral’ sempre acompanhada da
denominação ‘Advocacia-Geral’. Portanto, po-
demos concluir que a CF deixou para os Esta-
dos a escolha quanto ao nome de sua advocacia
pública”, diz. 

Romanelli é integrante da carreira de procuradores
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