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APBC reúne sugestões
para modificar LC 73

m reunião do Conselho Superior da AGU (CSAGU),
realizada no final de janeiro,
o Advogado-Geral da União, Luís
Inácio Lucena Adams, apresentou
mais uma versão da proposta de
alteração da Lei Complementar
nº 73 de 1993. Na oportunidade,
também foi proposto um calendário com intuito de que os interessados pudessem enviar sugestões.
O prazo para envio de suges-

tões encerrou em 5 de fevereiro. A
APBC, após consulta aos associados, reuniu dez sugestões ao texto
que revisa a LC 73. As contribuições têm o propósito de fazer valer
as prerrogativas dos Procuradores
do Banco Central.
As propostas de modificação da
lei complementar serão analisadas
pelo relator do anteprojeto, que
apresentará seu parecer em breve.
Em seguida serão realizadas

Concurso: prova oral
e entrega de títulos
Depois da divulgação, em 12 de janeiro,
do resultado da prova oral do concurso
para Procurador do BC, o processo seletivo
está quase concluído. Os candidatos que
continuam na disputa das vagas aguardam
o resultado da avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa. A etapa seguinte
será a convocação dos candidatos para o
curso de formação que ocorrerá na última
semana de março. Até o fechamento deste
boletim, havia 28 vagas disponíveis para
preenchimento com os novos Procuradores
que irão ingressar na carreira.

Projeto de gestão
estratégica da PGBC
O projeto Gestão Legal, que se propõe
a dar novos rumos à prática da gestão na
PGBC, foi lançado oficialmente em janeiro.
O Gestão Legal foi concebido com base em
relatório da APBC que sugere várias ações
para modernizar a atuação da PGBC.
Com a aplicação do Gestão Legal, a
expectativa é estimular os servidores da
PGBC a participarem efetivamente do processo de gestão por meio da integração
da equipe, da otimização de recursos, dos
processos de trabalho e da capacitação do
corpo funcional.

reuniões entre o relator e o Fórum
Nacional da Advocacia Pública
Federal para elaboração do texto
final que deverá ser apresentado
até o final deste mês. A minuta
será submetida ao CSAGU que
irá deliberar sobre os destaques
apresentados.
A intenção do Advogado-Geral
da União é apresentar o anteprojeto para análise da Presidência da
República no mês de março.

APBC indica Procurador
para conselho editorial
da revista da PGBC
Foi publicada, no Diário
Oficial da União do dia 25 de
janeiro, a Portaria nº 55.180,
que aprovou o novo regulamento da Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central
(Revista da PGBC). Depois de
seis meses de debates e pesquisas entre os conselheiros
do periódico, deliberou-se pela
ampliação do corpo editorial
da revista.
Para formar um conselho
editorial mais heterogêneo,
a revista contará, além do
diretor, que chefia os trabalhos da publicação, com um
editor-chefe e um adjunto. A
composição do conselho também foi ampliada para nove
membros, sendo um deles
indicado pela APBC.
Indicação
O indicado pela APBC é o
Procurador do Banco Central
Marcelo Labanca, que atua em
Recife. Ao agradecer a indica-

ção, Labanca comentou: “aceitei o convite a mim formulado
com o peso da responsabilidade de ampliar cada vez mais a
qualidade e o reconhecimento
de nossa revista”.
A escolha de um Procurador
lotado em regional corresponde ao compromisso da atual
gestão da APBC de descentralizar as ações da entidade.
Desta forma, a Associação
trabalha para acolher melhor
os colegas distribuídos por
todo o País.
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Três chapas disputam vaga de
representante da carreira no CSAGU

T

rês chapas de Procuradores do
Banco Central se inscreveram
para disputar o cargo de representante da carreira no Conselho
Superior da Advocacia-Geral da
União (CSAGU). A eleição será em
26 de fevereiro.
Em razão da votação eletrônica
se realizar no ambiente interno
da Rede AGU, é necessário que
o Procurador do BC providencie,
caso ainda não possua, a senha

de acesso à referida Rede. O cadastramento pode ser realizado no
sítio eletrônico www.agu.gov.br. Se
houver problemas no cadastro, os
interessados devem encaminhar
mensagem eletrônica para o email tecnologia@agu.gov.br.
Conheça os integrantes das três
chapas que concorrem aos cargos
de titulares e suplentes para representação da carreira de Procurador do
Banco Central do Brasil no CSAGU:

l Chapa 1: Titular – Frederico
Bernardes Vasconcelos (DF)
Suplente – Alexandre Magno Fernandes Moreira (DF)
l Chapa 2: Titular – Erasto VillaVerde de Carvalho Filho (DF)
Suplente – Luíz Claudio da Silva
Rodrigues Freitas (RJ)
l Chapa 3: Titular – José Moretzsohn de Castro (SP)
Suplente – Luiz Afonso Coelho
Brinco (SP)

Ex- presidente da APBC publica artigo no BIS
O Procurador do Banco
Central e ex- presidente da APBC
(2007 a 2009), Danilo Takasaki,
é autor de artigo publicado
recentemente no boletim do
BIS (Banco de Compensações
Internacionais). O trabalho de
Takasaki, originalmente divulgado na edição de dezembro de
2008 da Revista da PGBC, trata
do Sistema de Pagamentos em
Moeda Local (SML).
O texto de Danilo Takasaki
apresenta os principais aspectos
jurídicos do Sistema de Pagamentos em Moeda Local,
operado pelo Banco Central do
Brasil (BCB) e o Banco Central
da República Argentina (BCRA)
desde outubro de 2008.
Segundo o autor, foram examinados os textos normativos
editados pelas diversas instituições envolvidas com a criação

do sistema, à luz da literatura
jurídica e econômica sobre o assunto e de informações existentes
em processos administrativos
arquivados no BCB. Como resultado, nota-se que o SML tem um
arcabouço jurídico relativamente
complexo e que determinadas
questões ainda suscitam dúvidas

e merecem estudos específicos.
Em conclusão, Takasaki afirma que o SML e sistemas de
pagamentos internacionais semelhantes oferecem importantes alternativas aos países para
a redução na movimentação de
suas reservas internacionais, o
que torna especialmente úteis
os estudos de seus aspectos
jurídicos, principalmente em
momentos de crise internacional, como a deflagrada em
setembro de 2008.
O BIS, que é o banco central
dos bancos centrais, tem sede na
Suíça e foi fundado em 1930.
A instituição é responsável pela
discussão e implementação do
processo de supervisão bancária.
No início deste ano, o presidente
do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, foi eleito membro
do conselho diretor do BIS.
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