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PGBC

Reestruturação

N

o dia 6 de novembro, a APBC promoveu a entrega do relatório final do Projeto de Reestruturação
da Procuradoria-Geral do Banco Central (PGBC)
ao procurador-geral do Banco Central, Dr. Francisco José
de Siqueira. Estavam presentes Fabiano Jantalia, coordenador do Projeto e representante regional da APBC no
DF, Danilo Takasaki, presidente da APBC, Kátia Cilene,
vice-presidente, e Marcel Mascarenhas, secretário-geral.
O procurador-geral ressaltou a importância da iniciativa da APBC em colher a opinião dos colegas sobre
os diversos assuntos de interesse da carreira. De posse
do documento, Dr. Siqueira afirmou que solicitará a realização de um estudo sobre as providências necessárias

ao atendimento das recomendações contidas no relatório, preservado o juízo de conveniência e oportunidade
da superior administração da PGBC e do Banco Central.
O relatório, elaborado por procuradores não-vinculados
à Diretoria da APBC, versa sobre distintos assuntos, desde
a adequação do ambiente físico de trabalho até o sistema
de promoção na carreira, remoção e estrutura da Procuradoria-Geral do Banco Central. Para cada avaliação,
foi proposta uma alternativa de solução, sempre buscando, quando necessário, a indicação do instrumento jurídico apropriado a alcançá-la. O relatório final do Projeto
pode ser consultado na área restrita do site da APBC, seção
"Documentos" - menu "Projeto de Reestruturação da PGBC".

Carreira

Criação de cargos

Concurso 2008
Na ocasião de entrega do relatório final do Projeto de Reestruturação da PGBC, os diretores da APBC conversaram com
o procurador-geral sobre o concurso de Procurador do Banco
Central 2008, cujo pedido foi formalizado pela Procuradoria
perante o Ministério do Planejamento (MPOG) em julho deste ano.
Dr. Siqueira informou que pretende retomar imediatamente o contato com o responsável pela autorização no
MPOG e que os trabalhos para a aprovação do novo regulamento do concurso pela Diretoria e conseqüente finalização do edital devem ser acelerados. A intenção do Procurador-Geral é ter condições de publicar o edital no dia seguinte ao da edição da portaria de autorização do concurso.
Depois da reunião com o procurador-geral, a APBC teve acesso
às minutas de conteúdo programático e de novo regulamento do
concurso 2008. Entre as novidades, destaque para a proposta de inclusão de exame oral dos candidatos, em linha com os próximos concursos a serem realizados no âmbito da Advocacia-Geral da União.

Associado

Homenagem

O procurador do Banco Central e associado da APBC, Dr. Frederico Bernardes Vasconcelos, foi agraciado com a Medalha do
Mérito Eleitoral do Distrito Federal. O evento
ocorreu no dia 1º de dezembro, no Teatro Pedro Calmon do Quartel General do Exército.

O Projeto de Lei 3.945/2008, que cria 100 cargos
de Procurador do Banco Central, foi aprovado na
Comissão de Trabalho da Câmara em sessão no dia
3 de dezembro. O relator no colegiado foi o deputado Nelson Marquezelli (PTB/SP), que emitiu parecer
favorável à matéria. Com a aprovação na Comissão
de Trabalho, o projeto passará agora pelas Comissões
de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e
Cidadania, antes de seu envio para exame do Senado
Federal. A APBC trata o assunto com prioridade tendo
feito várias gestões junto aos parlamentares, especialmente com o relator. Importante destacar, ainda,
o empenho do Procurador-Geral do Banco Central,
Dr. Francisco José de Siqueira, que compareceu à
Comissão de Trabalho para esclarecer ao presidente
do colegiado, Pedro Fernandes (PTB/MA), a necessidade de ampliação do quadro de Procuradores do BC.

Lançamento

Por iniciativa e sob a coordenação do Procurador do
Banco Central Fabiano Jantalia, advogados públicos federais
que atuam no Sistema Financeiro Nacional assinam artigos
do livro A Regulação Jurídica do Sistema Financeiro Nacional,
lançado em Brasília no dia 26 de novembro. Segundo Jantalia, a publicação se propõe a suprir uma lacuna na doutrina,
fornecendo o ponto de vista de quem atua no dia-a-dia da
regulação: os próprios Procuradores que auxiliam na criação
das normas da regulação financeira no Brasil. O evento
de lançamento contou com o apoio da APBC e foi patrocinado pelo Forum Nacional da Advocacia Pública Federal.
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Congresso Nacional

Reforma Tributária

D

dos destaques analisados estão: 1 - isenção do ICMS
para produtos da cesta básica; 2 - lei complementar
deixa de ter a competência de estabelecer novas contribuições; 3 - prorrogação até 2033 dos incentivos
fiscais da Zona Franca de Manaus; 4 - isenção de
ICMS para resíduos e sucata usados como matériasprimas de reciclagem; 5 - manutenção da cobrança
de ICMS sobre a comercialização de softwares; e
6 - manutenção da cobrança do IVA-Federal com o
imposto integrando a sua própria base de cálculo.

epois de quase 10 horas seguidas de debate, a Comissão Especial da Reforma
Tributária (PECs 233/08, 31/07 e 45/07)
aprovou, em 19 de novembro, o texto principal
da proposta. Já na madrugada de 20 de novembro, aconteceu a votação de destaques apre sentados por parlamentares e por bancadas.
A matéria ainda terá de ser analisada em Plenário,
o que, por acordo dos líderes partidários, foi prorrogado para março de 2009. Entre os principais pontos

Reajuste de servidores públicos
2010. O impacto financeiro total da MP, incluindo todas
as carreiras nela contempladas será de R$ 20,4 bilhões
em três anos e meio.
A MP trata ainda do regime de dedicação exclusiva
dos membros da advocacia pública e defensoria pública
federais, que, nos termos do art. 6º da futura lei, passarão
a ser impedidos de exercerem “outra atividade remunerada, pública ou privada, potencialmente causadora de
conflito de interesses, ressalvado o exercício do magistério, havendo compatibilidade de horários”, ressalvados
os casos que dependem de autorização dos chefes das
instituições de cada carreira.
Além disso, o texto da MP “restringe às hipóteses presentes nos incisos do art. 7º a possibilidade de cessão de
ou de exercício fora do órgão em que estiverem lotados
procuradores do Banco Central, da Fazenda Nacional,
advogados da União e procuradores federais.”

No dia 2 de dezembro, o plenário da Câmara concluiu a votação do PLV 27/08, que visava à conversão em
lei da MP 440/08, sobre o reajuste salarial de carreiras
consideradas típicas de Estado, bem como a estruturação
de planos de cargos na Administração Pública Federal.
Além disso, a MP transformava os salários dos ocupantes de alguns desses cargos em subsídios, com efeitos
financeiros desde 1º de julho deste ano. A matéria, que
beneficia 91.308 servidores civis dos quais 45.661 ativos,
30.062 inativos e 15.585 pensionistas, segue agora para
sanção presidencial.
Com os aumentos, procuradores do Banco Central, da
Fazenda Nacional, advogados da União, procuradores
federais, defensores públicos da União, que já recebiam
na forma de subsídio desde 2006, passaram a receber,
desde julho de 2008, valores que vão de R$ 14.049,53
a R$ 16.680,00, com aumentos escalonados até julho de

Eventos da AGU
Os interessados em se inscrever devem entrar em
contato com o CEJUR (cejur.pgbcb@bcb.gov.br) até
o dia 5 de dezembro ou, ultrapassado esse prazo,
efetuar a inscrição diretamente no site da Escola da
AGU (http://www.escola.agu.gov.br/) até o dia 7 de
dezembro.

Termina no dia 12 de dezembro o prazo de inscrições para o I Encontro sobre a Advocacia Pública
Federal e o Mercado de Capitais, que ocorrerá no
dia 12 de dezembro, no Rio de Janeiro. A Escola da
AGU, organizadora do evento, ofereceu 10 (dez) vagas ao CEJUR, sem custeio de diárias e passagens.
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