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Lei 12.253 cria 100 novas vagas na
carreira de Procurador do Banco Central

O

presidente da República sancionou, em 11 junho de 2010,
a Lei 12.253, que amplia o
quadro de Procuradores do Banco
Central do Brasil. A nova norma, resultado de dois anos de articulação e
negociação da APBC no Congresso
Nacional, cria 100 novas vagas na
carreira, o que irá incrementar a fiscalização do sistema financeiro.
Para a presidente da APBC, Ana
Luisa Fernandes Martins, a “ampliação
da consultoria jurídica possibilitará a
tramitação mais célere dos processos
envolvendo as instituições submetidas
à fiscalização do Banco Central e a
eficiente defesa judicial”.
No momento em que o País cresce
e busca ser uma referência no contexto
econômico mundial, o fortalecimento
de entidades como o Banco Central
do Brasil é um reconhecimento de suas
atividades anteriores que, com seu
quadro de funcionários e uma equipe
competente, foi possível a superação
de uma crise financeira que ainda abala as maiores economias do mundo.
A dirigente da APBC completa suas
opiniões registrando que a sanção
da lei “se traduz no reconhecimento
público da excelência dos serviços
jurídicos prestados pela Procuradoria
desta Autarquia Federal, sobretudo no
assessoramento jurídico das denominadas medidas anticrise”. E finaliza: “a
APBC entende que o reforço do atual
quadro de Procuradores é necessário
ao fortalecimento da atuação do Banco
Central na sua missão de regulação do
Sistema Financeiro Nacional”.

Iniciativa da APBC
A idéia de apresentação de projeto de lei ampliando o quadro de
Procuradores do Banco Central teve
origem na diretoria da APBC. A Associação preparou estudos sobre a
necessidade de pessoal diante da nova
carga de trabalho. O diagnóstico foi
encaminhado ao Procurador-Geral

com o pleito de criação de cargos.
O Procurador-Geral solicitou análises à sua assessoria, que culminaram
com a apresentação de uma proposta
à Diretoria do BC. Diante da aprovação
da Diretoria, o assunto foi levado ao
Ministro do Planejamento e, em seguida, à Casa Civil, que finalmente encaminhou o projeto ao Congresso. Ou
seja, a criação das 100 vagas decorre
diretamente de iniciativa da APBC.

cessária, dado o volume de trabalho
nas unidades da Procuradoria. Além
disso, até o fechamento desta edição,
contabilizavam-se pelo menos nove
aposentadorias na carreira desde a
realização do último concurso.
A APBC acompanha e faz gestões
junto ao Ministério do Planejamento
para garantir que outros candidatos
possam ingressar no quadro dentro do
prazo de validade do concurso.

Posse
No próximo dia 5 de julho, tomarão
posse 20 candidatos aprovados no
último concurso para preenchimento
de cargos na carreira de Procurador
do Banco Central.
Com a criação dos 100 cargos
pela Lei 12.253 e com a expectativa
de vacância na carreira devido aos
processos de aposentadoria em curso,
há grandes chances de que mais candidatos aprovados no último concurso
sejam convocados a tomar posse. No
Ministério do Planejamento, inclusive,
já tramita pedido da Diretoria do Banco
Central neste sentido.
A demanda formulada pela Diretoria do BC é absolutamente ne-

Tramitação
A proposta começou a tramitar no
Congresso Nacional em 2008, tendo
início pela Câmara dos Deputados.
Nesta Casa, o projeto foi analisado e
aprovado nas Comissões de Trabalho;
Finanças e Tributação; e, por último, na
Comissão de Constituição e Justiça.
No Senado Federal, a matéria foi
examinada pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição
e Justiça, aprovada por unanimidade
nos dois colegiados. Por fim, depois de
ampla articulação da APBC, a proposta
foi referendada por todos os senadores
no plenário da Casa revisora que enviou a matéria à sanção do Presidente
da República.
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Subsídio das Carreiras
da Advocacia Pública
Em 1º de junho, foi instalada
a Comissão Especial que analisa
o mérito da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 443/09, que
trata do subsídio das carreiras da
Advocacia Pública.
O presidente do colegiado é
o deputado José Mentor (PT/SP),
que designou a relatoria para
o deputado Mauro Benevides
(PMDB/CE).
Os membros da comissão
aprovaram a realização de
duas audiências públicas e três

APBC na Comissão
Nacional da Advocacia
Pública na OAB

reuniões externas fora de Brasília.
A primeira audiência pública ocorreu em 22 de junho
com representantes do Fórum
Nacional da Advocacia Pública
Federal, da Anape e da ANPM. A
segunda audiência ainda não foi
marcada e terá como convidados
representantes das entidades das
Defensorias Públicas, da União e
Estaduais.
As reuniões externas devem
ocorrer em três capitais: Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo.

A presidente da APBC, Ana Luisa Fernandes
Martins, integra a Comissão Nacional da Advocacia Pública da OAB. A indicação foi feita pelo
presidente nacional da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante.
Meire Lúcia Gomes Monteiro Mota, presidente da Associação Nacional dos Procuradores
Federais (Anpprev), foi escolhida para presidir
a Comissão. Para vice-presidente, foi indicado
Ronald Christian Alves Bicca, presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Estado
(Anape). A secretaria do colegiado ficou a cargo
de Jorge Rodrigo Araújo Messias, secretáriogeral do Fórum Nacional da Advocacia Pública
Federal, que também é dirigente do Sinprofaz.
Completam a composição do colegiado
os seguintes advogados: Amélia Soares da
Rocha, Evandro de Castro Bastos, Gustavo
Henrique Ribeiro de Melo, José Mauro de
Lima de Almeida, Paulo Alfredo Damasceno
Ferreira e Rosemiro Salgado Canto Filho.

II Congresso
Brasileiro das Carreiras
Jurídicas de Estado
A APBC é uma das entidades que apóia
a realização do II Congresso Brasileiro das
Carreiras Jurídicas de Estado. O evento
acontecerá em Brasília entre os dias 6 a 9
de julho e contará com membros de todas
as Carreiras Jurídicas do País.
O público alvo do congresso envolve os
integrantes das carreiras jurídicas de Estado, entre os quais se incluem Magistrados,
membros do Ministério Público, Defensores
Públicos, Procuradores de Estados, Procuradores de Municípios, Delegados de
Polícia e Advogados Públicos Federais. São
esperados 2.400 participantes, membros
das referidas carreiras. O I Congresso foi
realizado em 2008 e contou com a participação de mais de dois mil inscritos.
A APBC sorteou 13 vagas para a participação de Procuradores do BC no evento.

APBC pede ao
Procurador-Geral
agilização de promoções
A APBC enviou ao Procurador-Geral do Banco
Central, Francisco José de Siqueira, o Ofício nº
19/2010, que requer maior agilidade nas promoções da carreira de Procurador do BC. Com amparo jurídico no art. 2º, parágrafo único, da Portaria
n.º 51.745, de 2 de julho de 2009, do Presidente
do Banco Central, a APBC sugere a criação de
um grupo de trabalho, com dedicação exclusiva,
para auxiliar o Comitê Especial de Promoções na
efetivação do procedimento de promoção. Outro
fato que pode colaborar para promover com maior
agilidade os Procuradores do BC é a recente sanção, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da
Lei n.º 12.253, de 11 de junho de 2010, que cria
mais cem vagas na carreira.
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