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APBC recepciona futuros Procuradores

E

m março, os candidatos ao concurso de Procurador do BC participaram de programa de
formação em Brasília. Durante as duas semanas que passaram na cidade, os futuros colegas
contaram com suporte e apoio logístico da APBC.
A Associação contribuiu com os futuros colegas na escolha e reserva antecipada de hotel
próximo ao local do curso, transporte, entre
outras facilidades.
No dia 21 de março, domingo, um serviço de
receptivo contratado pela APBC acolheu a todos os
candidatos de fora de Brasília que desembarcaram
no Aeroporto JK.
Na manhã do dia seguinte, 22 de março, os candidatos tiveram contato com os diretores da APBC e
vários Procuradores em café da manhã promovido
pela entidade um pouco antes de serem iniciadas as
atividades do programa de formação. Foi um momento muito propício para a interação do grupo.
Para o candidato Fabrício Torres Nogueira,
umas das atividades mais relevantes organizadas
pela APBC foi a aula proferida pelo vice-presidente
Fabiano Jantalia, que representou a presidente Ana
Luisa no evento. Natural de Feira de Santana/BA,
ele demonstrou entusiasmo com a possibilidade de
ingresso no BC. “Durante as etapas do concurso,
fui descobrindo a atratividade e os benefícios da
carreira”. Sobre a APBC, Fabrício comentou que a
Associação tem se revelado muito parceira desde
o início do processo seletivo.
Outro candidato, Adnaldo Dominices Baia Filho, de São Luiz/MA, disse que o contato com os
Procuradores foi muito produtivo para que tivessem
melhor compreensão do papel da PGBC. “Nesta
etapa do concurso, o candidato entende, de fato, a
especificidade da atuação do Banco Central e sua
importância para o desenvolvimento do País, o que
não é percebido pela população em geral”.
A proximidade com o cotidiano e atribuições
dos Procuradores do BC na última etapa do concurso alimentou os sonhos dos candidatos. Até o
fechamento desta edição, eles ainda aguardavam
o resultado final da avaliação objetiva do curso
de formação.

APBC marcou presença na chegada dos candidatos à Brasília

Os candidatos em visita ao edifício sede do Banco Central

Confraternização
Em 27 de março, domingo, a APBC organizou
um churrasco no clube da OAB/DF, proporcionando
mais um momento de interação entre os candidatos
e os Procuradores da ativa.
O evento contou com a presença do presidente, do
vice-presidente e do secretário-geral da OAB/DF.

Confraternização do grupo em churrasco no clube da OAB/DF
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Associados estudarão em
universidade no exterior

O

s Procuradores Danilo Takasaki e Jefferson Siqueira de
Brito Alvares, ambos lotados
na CC5PG/COPIN, foram admitidos
em Programas de Pós-Graduação
em Direito nas universidades London
School of Economics e Harvard, respectivamente.
A APBC parabeniza aos associados pela importante conquista. É
mais uma demonstração inequívoca
da capacidade técnica, empenho e
dedicação dos colegas que compõem
a carreira.
Jefferson comentou que fazer
pós-graduação no exterior é um
sonho antigo. Após seu ingresso
no Banco Central, aprofundar os
estudos em direito monetário e financeiro internacional tornou-se uma
necessidade. “Minha ida a Harvard

relaciona-se à convicção de que
cabe à PGBC, como órgão jurídico
do Banco Central, o principal regulador do sistema financeiro nacional,
assumir posição de vanguarda no
desenvolvimento do pensamento
jurídico nacional em matéria monetária e financeira”.
Danilo também atribuiu sua aprovação à consagração de um sonho
que nutria desde a faculdade. “Não
tenho dúvidas de que minha situação profissional, como Procurador
do Banco Central do Brasil, tendo
atuado por quase quatro anos na área
de consultoria monetária e internacional da Procuradoria-Geral, pesou
decisivamente para minha aceitação
no programa, ao lado, é claro, das
positivas cartas de recomendação
que recebi”.

Representante da carreira
toma posse no CSAGU
No dia 8 de março, o colega
Erasto Villa-Verde de Carvalho Filho
foi empossado representante da
carreira de Procurador do Banco
Central no Conselho Superior da
Advocacia-Geral da União (CSAGU). A solenidade de posse ocorreu
na sede da AGU em Brasília.
Ato contínuo à posse, o Conselho se reuniu para debater dispositivos da Lei Complementar nº
73/93, especialmente os destaques
apresentados pelos próprios membros do CSAGU. Neste primeiro
encontro, além de Erasto, estavam

presentes o suplente Luis Claudio
da Silva Rodrigues Freitas e a representante da carreira na Comissão
Técnica que assessora o colegiado,
Tânia Nigri.
No exercício da função de
representante da carreira no CSAGU, Erasto pretende realizar um
trabalho focado na importância da
Advocacia Pública para a defesa
dos interesses da União. Para ele,
“o fortalecimento das carreiras da
advocacia pública federal é imprescindível à defesa do interesse e do
patrimônio público”.

Comissão de
Advocacia Pública
da OAB/DF
No dia 25 de fevereiro, o Procurador do Banco Central, Marcel
Mascarenhas dos Santos, tomou
posse na Comissão da Advocacia
Pública da OAB/DF.
Mascarenhas destacou que é
imprescindível a participação dos
Procuradores do Banco Central nos
grandes foros de discussão sobre as
carreiras da Advocacia Pública Federal. “Ter um Procurador do Banco
Central na Comissão da OAB que
trata da Advocacia Pública valoriza
a carreira e permite a defesa de
nossos interesses específicos”.
Na gestão anterior, o colegiado
contava com a presença do colega
Procurador Frederico Bernardes Vasconcelos. Mascarenhas, que mantém
a representação da carreira na comissão, ficará no cargo até 2012.

PL das 100
vagas avança
no Senado
O Projeto de Lei da Câmara (PLC)
318/09, que dispõe sobre a criação,
no quadro de pessoal do Banco Central
do Brasil, de cargos de Procurador do
Banco Central do Brasil, alterando a Lei
nº 9.650, de 27 de maio de 1998, foi
aprovado na Comissão de Constituição
e Justiça do Senado em 3 de março.
A proposta tramitava em caráter
conclusivo nas comissões, mas um
novo despacho da mesa determinou
a apreciação em plenário.
Assim que aprovado em plenário,
o PL será encaminhado para sanção
presidencial.
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