
Nos dois últimos anos, acontecimentos dramáticos desencadearam rupturas 
que sacudiram a vida política e a estabilidade institucional do País. Neste 

biênio, 2016 – 2018, marcado por uma profunda crise no sistema político 
brasileiro e com graves reflexos econômicos, sobretudo no equilíbrio fiscal dos 

municípios, a ANPM conseguiu dar passos seguros e consistentes na estratégia 
de fortalecimento e de visibilidade na agenda pública. Testemunhei de perto a luta 

e a dedicação de inúmeros procuradores. Foi com esta energia que lançamos o 1° 
Diagnóstico da Advocacia Pública no Brasil, alcançamos 4 mil associados e mais de 100 

entidades filiadas. A intensidade das agendas de trabalho com parlamentares, reuniões 
com administradores públicos, audiências com autoridades, e mobilizações na capital da 

República e em centenas de cidades pelo país afora, ressaltaram para a sociedade a relevância 
institucional da carreira e o papel republicano do procurador municipal. De um lado, aliado da 

gestão, correta, eficaz, que zela pela legalidade, de outro, atenta ao que os cidadãos esperam da 
máquina pública.  O maior patrimônio de uma entidade é a participação efetiva de seus associados. Este 

é o verdadeiro combustível que alimenta nossa grande associação. Agradeço imensamente as lições de 
vida e os exemplos de conduta pública. Aprendi muito com cada um de vocês, advogados (as) públicos (as) 

municipais. Ao mesmo tempo em que desejo pleno êxito para a nova gestão, conclamo a todos para continuarem 
vigilantes e atuantes neste grande movimento nacional em defesa do procurador municipal, razão da ANPM. 

Carlos Figueiredo Mourão
Presidente da ANPM | Diretoria - Biênio 2016-2018
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XIII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
PROCURADORES 
MUNICIPAIS 

O XIII Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais foi realizado 
em Maceió (AL). Pela primeira vez o evento aconteceu no Nordeste, na 
capital alagoana, e serviu de espaço para troca de experiências desses 
profissionais e de grandes nomes da Advocacia Pública. O  encontro  
chegou ao fim com a produção de 24 enunciados – ou diretrizes – que 
orientam o trabalho de procuradores em todo o país.

AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ANPM
Ampliamos a nossa sede em Brasília para melhorar 
ainda mais nosso atendimento e disponibilidade.

PRÊMIO 
INNOVARE 
2016

Os procuradores municipais de Porto Alegre (RS) receberam, em Brasília, 
importante reconhecimento com a conquista do Prêmio Innovare, na 
categoria Advocacia. A ação foi desenvolvida com o projeto “Regularização 
fundiária: Advocacia Pública atuando para reconhecimento de direitos”. 
O evento ocorreu no Supremo Tribunal Federal (STF) e contou com a 
presença da presidente Cármen Lúcia, e da Advogada Geral da União, 
Grace Mendonça, dentre outras autoridades do Judiciário. Na 13a 
edição do Prêmio Innovare, concorreram 482 práticas que envolveram a 
participação de todos os estados brasileiros nas categorias Tribunal, Juiz, 
Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania.

ANPM COMEMORA A 
CONQUISTA DE 4 MIL 
ASSOCIADOS
Dezenove anos após sua fundação, a 
nossa associação celebrou a conquista de 
4 mil associados, tornando-se assim a 
maior associação da Advocacia Pública do 
Brasil. Para comemorar, presenteamos a 
associada de número 4 mil, a procuradora 

municipal de Ouro Preto (MG), Ananda 
Prates Scarpelli, com uma inscrição para 
o XIV Congresso Brasileiro de Procuradores 
Municipais, que foi realizado do 21 ao 24 
de novembro de 2017, em Curitiba (PR). 
Esse importante momento demonstrou 
não só o crescimento e a relevância da 
associação, mas também fortaleceu ainda 
mais o papel do procurador municipal, 
evidenciando a luta diária da carreira para 
o bom funcionamento do Estado brasileiro 
e combate às irregularidades.

NOVO SITE DA ANPM
Muito mais moderno, intuitivo e fácil 
de navegar. Acesse: www.anpm.com.br

ACESSO RÁPIDO
Use seu leitor de QR Code 

para ser direcionado.

2017

Ananda Prates Scarpelli 
Procuradora municipal de Ouro Preto (MG)

AGENDAS 2017
Confira as agendas e registros no 

nosso site: www.anpm.com.br/noticias

ANPMCard

Criamos o ANPMCard, um clube de vantagens exclusivos para os 
nossos associados! Todo filiado tem direito a usufruir gratuitamente 
do acervo da Biblioteca Digital Fórum de Direito Público e da Revista 
Brasileira de Direito Municipal. Também são beneficiados com acesso 
ao ANPMCard, o clube de vantagens da associação.
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CARTA AOS PREFEITOS

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS

Entre os dias 21 e 24 de novembro de 2017, Curitiba sediou, pela primeira vez, um 
dos mais importantes encontros jurídicos do Brasil, o XIV Congresso dos Procuradores 
Municipais. O encontro, promovido pela ANPM contou com nomes como Sérgio Moro, 
Jaime Lerner, Joel Paciornik e José Eduardo Cardozo para debater temas atuais do Direito 
Municipal. O encontro reuniu mais de 500 participantes.

Promovemos em 1º de fevereiro 
de 2017 o Dia do Fortalecimento 
da Advocacia Pública Municipal, 
ato que mobilizou centenas 
de procuradores municipais 
de todo o Brasil em ação de 
combate à corrupção com os 
prefeitos eleitos. Durante a 
ação, procuradores municipais 
entregaram carta formal na 
qual reforça a luta da associação 
pela correta aplicação da lei, 
bem como a importância da 
Advocacia Pública para fortalecer 
o municipalismo.

Diversos procuradores municipais se 
reuniram no dia 7 de março de 2017, Dia 
Nacional da Advocacia Pública, em um 
movimento contra a corrupção do país. De 
forma simbólica, em frente ao Congresso 
Nacional, eles abriram um guarda-chuva 
sob a mensagem “O procurador de carreira 
é seu guarda-chuva anticorrupção. 
Mantenha-o por perto”. A ação teve 
como objetivo mostrar à população a 
importância do procurador municipal, que 
é o primeiro filtro de combate à corrupção 
nas cidades. Na ocasião, os procuradores 
visitaram parlamentares para enfatizar, no 
início do ano legislativo, a luta pela correta 
aplicação da lei, bem como a importância 
da Advocacia Pública para fortalecer  
o municipalismo.

GUARDA-CHUVAÇO

ALGACIR TEIXEIRA DE LIMA
Homenageamos o procurador 
municipal Algacir Teixeira de 
Lima, com a produção de um 
documentário sobre sua luta em 
prol da Advocacia Pública. Em  
2015, por 6 mil reais, o prefeito 
de Chopinzinho (PR) contratou 
um matador de aluguel para 
assassinar o procurador. Algacir 
foi morto após denunciar atos 
de corrupção na Prefeitura da 
cidade. Acesse nosso canal no 
YouTube e assista.

LANÇAMENTO DO 
1º DIAGNÓSTICO 
DA ADVOCACIA 

PÚBLICA MUNICIPAL 
NO BRASIL

Em 2017 aconteceu o 
lançamento do 1º Diagnóstico 
da Advocacia Pública Municipal 
no Brasil, a obra é resultado 
da parceria entre a ANPM 
e a consultoria Herkenhoff 
& Prates. Para auxiliar na 
divulgação, produzimos um 
vídeo, disponível em todos 
nossos canais de comunicação, 
contando um pouco sobre  
o projeto. 

O estudo foi desenvolvido 
com a finalidade de colaborar  
com a análise da situação atual 
das Procuradorias Municipais, 
instituições ainda pouco 
estudadas na gestão pública 
brasileira.
 
Estruturado a partir de 
pesquisa com os procuradores 
municipais, o relatório é pioneiro 
por se dedicar exclusivamente 
à realidade das Procuradorias 
e por adotar uma metodologia 
que permite a coleta de dados 
atualizados, com alto grau  
de confiabilidade.
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No dia 27 novembro de 2017, 
durante a XXIII Conferência 
Nacional da Advocacia Brasileira, 
aconteceu o lançamento dos livros 
“1º Diagnóstico da Advocacia 
Pública Municipal no Brasil” 
e “Tributos municipais em 
debate”. Na ocasião, Carlos 
Mourão, presidente da ANPM, 
também ministrou a palestra “O 
Papel da Advocacia Pública no 

Combate à Corrupção”, no painel 
“Advocacia Pública”. Realizada 
a cada três anos, a Conferência 
Nacional é o maior evento jurídico 
brasileiro, que recebeu mais de 
20 mil participantes. A 23a edição 
teve como tema central “Em 
Defesa dos Direitos Fundamentais: 
Pilares da Democracia, Conquistas  
da Cidadania”.

XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL 
DA ADVOCACIA BRASILEIRA

O ano de 2018 iniciou trazendo uma 
grande conquista, nossa associação 
atingiu a marca de cem associações 
filiadas. O grande feito aconteceu 
com a filiação da Associação dos 
Procuradores do Município de Angra 
dos Reis (APMAR), mais uma a se 
unir na luta diária pela valorização 
da carreira do procurador municipal.

ANPM CHEGA AO 
NÚMERO DE 100 
ASSOCIAÇÕES 
FILIADAS

I CONGRESSO DE PROCURADORES 
MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO
No dia 29 de março de 2018, realizamos o I Congresso de Procuradores 
Municipais do Estado do Rio de Janeiro (Fórum Regional ANPM), na sede 
da OAB/RJ. O encontro reuniu procuradores de todo o estado e contou com 
a presença de nomes como Carlos Figueiredo Mourão, presidente da ANPM; 
Raphael Serafim, PGM - Niterói e vice-presidente da ANPM; e Vítor Penno, 
PGM - Rio das Ostras; além dos seguintes professores doutores: Rodrigo 
Bradão, PGM-Rio; Felipe Derbli, PGE-RJ; e José Vicente, PGE-RJ.

VISÃO GERAL

Percorremos todo Brasil: 
Participamos de 98 agendas, 

em 22 municípios. Um 
crescimento de 39%  

em comparação ao ano  
de 2016, que registrou  

66 agendas.

Emitimos mais de 416 ofícios 
em defesa da categoria em 

todo país.

Participamos de 52 
intervenções como amicus 

curie, alcançando  
17 estados.

 

Presença no Wikipédia:  
Agora todo mundo tem acesso 
mais fácil ao nosso trabalho, 

nossas lutas e sabe  
mais sobre o papel do 
procurador municipal.

2018
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Nosso Conselho Deliberativo empossou, em 
Brasília, 15 novos delegados estaduais nos 
meses de fevereiro e março de 2018.

ANPM PROMOVE MOBILIZAÇÃO NACIONAL 
PARA DIVULGAÇÃO DO 1º DIAGNÓSTICO DA 
ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL NO BRASIL
Durante o primeiro 
trimestre de 2018 nós 
promovemos uma grande 
mobilização nacional com 
o propósito de realizar 
a divulgação do 1° 
Diagnóstico da Advocacia 
Pública Municipal no 
Brasil perante outras 
instituições e autoridades 
públicas. A ação contou 
com as associações de 

todas as regiões. As 
entidades receberam 
exemplares do estudo 
para entregarem, 
pessoalmente, aos 
representantes de cúpula 
dos Poderes deste Estado, 
mediante agendamento 
prévio e registro 
fotográfico da reunião. 
A participação de nossos 
associados foi expressiva, 
foram diversos encontros 
realizados e divulgados  
em nossos canais de 
comunicação, assim como 
na imprensa. Sugerimos 
que as visitas de cortesia 

e, na ocasião, entrega do 
exemplar do Diagnóstico, 
fossem realizadas junto 
ao presidente do Tribunal 
de Contas, ao Procurador 
Geral de Justiça do 
Ministério Público, ao 
presidente do Tribunal de 
Justiça, ao presidente da 

Assembleia Legislativa, ao 
presidente da Seccional 
da Ordem dos Advogados 
e, finalmente, com outras 
autoridades, escolhidas 
por esta entidade, que 
possuam identificação nas 
causas de fortalecimento 
da Advocacia Pública 
municipal. Além disso, 

também disponibilizamos 
exemplares para 
associações subsidiarem 
os seus filiados com 
informações técnicas e 
dados relevantes sobre 
a realidade da Advocacia 
Pública nos municípios 
brasileiros. Com 
essas informações, os 
procuradores municipais 
podem auxiliar no 
convencimento das 
autoridades políticas para 
a aprovação dos projetos 
capitaneados pela ANPM 
junto ao Congresso 
Nacional.

Em comemoração ao Dia Nacional da 
Advocacia Pública, a ANPM lançou, em 
Brasília, o 1° Diagnóstico da Advocacia 
Pública Municipal no Brasil. A Associação 
foi prestigiada por parlamentares e 
procuradores municipais de todo o Brasil.

O presidente da ANPM, Carlos Mourão, 
e o vice-presidente, Raphael Serafim, 
estiveram em Brasília acompanhados de 
procuradores municipais de todo país em 
visitas a parlamentares para a divulgação 
do 1° Diagnóstico da Advocacia Pública 
Municipal no Brasil.

ANPM LANÇA 1° DIAGNÓSTICO 
SOBRE O SETOR EM BRASÍLIA

PROCURADORES 
MUNICIPAIS DE TODO PAÍS 
VISITAM PARLAMENTARES 
PARA DIVULGAÇÃO DO 
1° DIAGNÓSTICO DA 
ADVOCACIA PÚBLICA 
MUNICIPAL

ANPM EMPOSSA NOVOS 
DELEGADOS

COMBATE ÀS AMEAÇAS AOS 
PROCURADORES MUNICIPAIS

Marcamos presença na Comissão 
de Direitos Humanos  e Legislação 
Participativa do Senado Federal e na 
Comissão de Direitos Humanos  e 
Minorias da Câmara dos Deputados, 
em Brasília. Na ocasião, os 

representantes da associação Carlos 
Mourão, presidente da ANPM, e 
Raphael Serafim, vice-presidente 
da ANPM, junto aos procuradores 
municipais, Marilia de Almeida 
Menezes e Carlos Eduardo Bacelar 
Cerqueira, protocolaram um pedido 
de intervenção para o caso do 
procurador assassinado, Algacir 
Teixaira de Lima, e o procurador 
ameaçado, Eduardo Azadinho 
Ramia.
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EM CARTA, ADVOGADOS PEDEM QUE 
MUNICÍPIOS DO RJ TENHAM PROCURADOR 
CONCURSADO
Um  manifesto assinado por cem 
advogados no I Congresso Estadual 
de Procuradores Municipais do Rio 
de Janeiro, no dia 29 de março de 

2018, propõe que o Rio de Janeiro 
seja o primeiro estado a ter 100% 
de Procuradorias constituídas em 
prefeituras.

ANPM PARTICIPA 
DA 73a REUNIÃO 
GERAL DA FNP

Nosso estande  na 73a Reunião Geral 
da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
recebeu a visita de diversos prefeitos. 
Na ocasião os representantes tiveram 
a oportunidade de conhecer o 1º 
Diagnóstico Nacional da Advocacia 
Pública Municipal no Brasil. Estiveram 
presentes o prefeito de São Paulo (SP), 
Bruno Covas, o prefeito de Porciuncula 
(RJ), Leonardo Paes Barreto Coutinho, o 
prefeito de Cáceres (MT), Francis Maris 
Cruz e o prefeito de Niterói (RJ) e vice-
presidente da FNP, Rodrigo Neves.

Além dos prefeitos, os presidenciáveis 
Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede), 
o ex-governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), e a vereadora Manuela D’Avila 
(PCdoB) estiveram no stand da ANPM e 
conversaram com o presidente e vice-
presidente da entidade, Carlos Mourão 
e Raphael Diógenes. Os pré-candidatos 
apoiaram e elogiaram o trabalho 
realizado pela ANPM. Passaram por lá 
também Guilherme Afif, presidente do 
SEBRAE Nacional e da Fundação Espaço 
Democrático do PSD, e o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede).

ANPM REALIZA O 1º FÓRUM REGIONAL 
DO CENTRO-OESTE DE PROCURADORES 
MUNICIPAIS

 
Nos dias 10 e 11 de maio de 2018, aconteceu o 
1º Fórum Regional do Centro-Oeste de Procuradores 
Municipais. O evento, que ocorreu no Hotel K, em 
Goiânia, reuniu procuradores de todo país e contou 
com o apoio da Prefeitura de Goiânia, por intermédio 
da Procuradoria-Geral do Município (PGM). 

Nossa associação passou a 
conceder o Prêmio Professor 
Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto, uma homenagem 
ao jurista, uma das mais 
influentes autoridades do direito 
administrativo brasileiro, que 
faleceu em 2017. Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto foi 
procurador-chefe da Procuradoria Administrativa do Estado do Rio 
de Janeiro, de 1988 até aposentar-se, em 1998.

ANPM INSTITUI PRÊMIO PROFESSOR 
DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO 
DE ADVOCACIA PÚBLICA

Carlos Mourão, 
presidente da
ANPM, recebeu 
homenagem do 
Instituto Brasileiro 
de Direito 
Constitucional - 

30 Anos da Constituição de 1988.

Nos dias 24 e 25 de maio de 2018 
aconteceu o I Congresso Regional de 
Direito Municipal, em Salvador (BA). O 
evento foi realizado pela Associação 
dos Procuradores do Município de 
Salvador (APMS) e Associação Baiana 
dos Auditores Fiscais do Município 
(Abam). O evento é o primeiro a 
reunir procuradores e auditores fiscais 
municipais das regiões Norte e Nordeste, 
integrando a agenda da ANPM.

I CONGRESSO REGIONAL 
DE DIREITO MUNICIPAL

HOMENAGEM
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I FÓRUM REGIONAL 
SUDESTE DA ANPM

Com o tema “O Papel da Advocacia Pública 
Municipal na Constituição Cidadã”, a 
Associação dos Procuradores Municipais 
de Vitória (Aprovi) em parceria com 
a Associação dos Procuradores Municipais de 
Vila Velha (Aprovve)  realizaram, em Vitória 
(ES) o I Fórum Regional Sudeste da ANPM.



ANPM LANÇA EDITAL DO  
1º CONCURSO DE 
MONOGRAFIAS OSWALDO 
ARANHA BANDEIRA DE MELO
A ANPM lançou, no dia 5 de julho de 2018, 
o edital do concurso anual de monografias, 
que concederá aos vencedores o Prêmio 
Oswaldo Aranha Bandeira de Melo. O nome 
dado ao prêmio é uma homenagem ao 
procurador municipal, advogado, jurista e 
professor universitário.

FILIAÇÃO DA ANPM AO FONACATE É APROVADA 
POR UNANIMIDADE EM ASSEMBLEIA
No dia 12 de junho de 2018, foi 
aprovado por unanimidade em 
assembleia geral, o reingresso 
da ANPM como filiada do Fórum 
Nacional Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado (Fonacate). O 
presidente e o vice-presidente da 

ANPM, Carlos Figueiredo Mourão e 
Raphael Diógenes Serafim Vieira, 
estiveram na sede da entidade, em 
Brasília, para receber a nomeação 
e cumprimentos do presidente 
Rudnei Marques, e do secretário-
geral da entidade Paulo Martins.

CNMP DERRUBA LIMINAR 
QUE IMPEDIA O MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE COMBATER 
CONTRATAÇÕES ILÍCITAS DE 
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA 
NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS
O presidente e o vice-presidente da 
ANPM, Carlos Mourão e Raphael Serafim, 
acompanharam o julgamento do Processo de 
Controle Administrativo nº 1.00313/2018-
77 na sessão plenária realizada no dia 26 
de junho de 2018, na sede do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), em 
Brasília (DF). A sessão foi presidida pela 
procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge. A ANPM, que se habilitou no processo 
como amicus curiae, promoveu sustentação 
oral durante a sessão.

DIA NACIONAL DA ADVOCACIA 
PÚBLICA: ANPM PARTICIPA DE 
HOMENAGEM NO CONSELHO 
FEDERAL DA OAB
No dia 7 de março de 2018, a ANPM 
participou da homenagem do Conselho 
Federal da OAB ao Dia Nacional da 
Advocacia Pública. O ato foi realizado na 
sede da entidade, em Brasília.

ANPM ENTREGARÁ PRÊMIO 
RAIMUNDO FAORO A 
CONSELHEIRO DO TCE/AL

O vice-presidente da ANPM, Raphael 
Diógenes Serafim Vieira, e o delegado 
da ANPM no Estado de Alagoas, 
Diego Fonseca, reuniram-se com o 
conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado de Alagoas, Otávio Lessa de 
Geraldo Santos, para informar que a 
ANPM decidiu outorgar-lhe o Prêmio 
Raimundo Faoro, maior comenda da 
entidade. A cerimônia ocorreu no dia 
24 de julho de 2018.

MOBILIZAÇÃO NACIONAL: ANPM 
LUTA PELA CARREIRA EFETIVA 
DO PROCURADOR MUNICIPAL

Durante os meses de junho e julho de 
2018, a ANPM promoveu uma grande 
mobilização nacional com o propósito de 
reiterar aos Tribunais de Contas de todo 
país a necessidade de que os exercícios 
das funções de Advocacia Pública sejam 
exclusivos de procuradores aprovados 
em concurso público.

JURISTA CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO RECEBE O  
1º DIAGNÓSTICO DA ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL E FALA 
SOBRE SUA IMPORTÂNCIA

O jurista Celso Antônio Bandeira de Mello recebeu, em seu escritório, na capital 
paulista, o presidente e o vice-presidente da ANPM, Carlos Figueiredo Mourão 
e Raphael Diógenes Serafim Vieira, para receber e discutir o 1º Diagnóstico da 
Advocacia Pública Municipal no Brasil, estudo pioneiro realizado pela ANPM.
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A Associação dos Procuradores de 
Municípios do Estado de Alagoas – 
Apromal, compareceu à audiência de 
conciliação no dia 19 de março de 2018 
na comarca de Passo do Camaragibe 
para defender assuntos de interesse 
associativo.

PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, RAQUEL 
DODGE, RECEBE O 1º DIAGNÓSTICO DA ADVOCACIA 
PÚBLICA MUNICIPAL NO BRASIL
O presidente e o vice-presidente da ANPM, Carlos Figueiredo Mourão e Raphael 
Diógenes Serafim Vieira, acompanhados do presidente da Apag e delegado da 
ANPM, Flávio Machado Nogueira, foram recebidos pela procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, e pelo conselheiro do CNMP, Lauro Machado Nogueira (MP/
GO), na sede da PGR, em Brasília (DF).

EM AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO, APROMAL OBTÉM 
PARECER FAVORÁVEL AOS 
PROCURADORES MUNICIPAIS 
CONCURSADOS

Em agenda no Supremo Tribunal 
Federal (STF), o presidente da ANPM, 
Carlos Mourão, e o vice-presidente, 
Raphael Serafim, estiveram reunidos 
com o ministro Alexandre de Moraes.

MINISTRO ALEXANDRE DE 
MOARES RECEBE O  
1° DIAGNÓSTICO DA ADVOCACIA 
PÚBLICA MUNICIPAL

ANPM VISITA O SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)

A ministra Regina Helena Costa, e o 
ministro Gurgel de Faria, estiveram em 
reunião com o presidente da ANPM, 
Carlos Mourão, e o vice-presidente, 
Raphael Serafim, acompanhados 
do presidente da Associação dos 
Municípios de Osasco, Artur Ferreira.

XV CONGRESSO BRASILEIRO 
DE PROCURADORES 
MUNICIPAIS: SAVE THE DATE

Entre os dias 19 e 22 de 
novembro de 2018, Belo 
Horizonte sediará um dos mais 
importantes encontros jurídicos 
do Brasil, o XV Congresso 
Brasileiro de Procuradores 
Municipais. O encontro será 
promovido pela ANPM.

O presidente, Carlos 
Mourão, e o vice-presidente 
da ANPM, Raphael Vieira, 
se reuniram com o 
Ministro da Transparência 
e Controladoria-Geral da 
União, Wagner de Campos 
Rosário, na sede da 
Controladoria Geral da 
União (CGU), em Brasília.

Em agenda no Supremo Tribunal 
Federal (STF), o presidente da ANPM, 
Carlos Mourão, e o vice-presidente, 
Raphael Serafim, estiveram reunidos 
com os ministros Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. 
Durante o encontro, os representantes 
da ANPM entregaram exemplares do 
1º Diagnóstico da Advocacia Pública 
Municipal no Brasil.

ANPM CUMPRE NOVA AGENDA 
NO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL (STF)

ANPM E OAB/RIO REÚNEM-SE COM 
PRESIDENTE DA ALERJ E DEBATEM PEC 
QUE CONSTITUCIONALIZA A CARREIRA 
DE PROCURADOR MUNICIPAL NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A ANPM esteve em reunião com o 
presidente interino da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
– Alerj, deputado André Ceciliano (PT), 
para debater a Proposta de Emenda 
Constitucional – PEC  57/2017, que 
constitucionaliza a carreira de procurador 
municipal no estado do Rio de Janeiro,  
de autoria do deputado estadual Jânio 
Mendes (PDT).
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O   1° Diagnóstico da Advocacia 
Pública Municipal no Brasil fornece 
detalhadamente dados e análises 

sobre as distintas realidades municipais, 
incluindo os universos dos municípios com 
procurador concursado e sem procurador 
concursado. O estudo inédito levanta e 
consolida dados atualizados e confiáveis 
sobre o funcionamento das Procuradorias 
Municipais brasileiras; aprofunda o 
entendimento sobre os desafios e as 
demandas da categoria; embasa iniciativas 
de fortalecimento das Procuradorias 
como instituições balizadoras da 
Administração Pública; além de contribuir 
para a justificativa e a legitimidade das 
demandas por melhores condições de 
trabalho para os procuradores municipais. 
Para o processamento das informações, 
a ANPM contou com a parceria da 
consultoria Herkenhoff & Prates. Para 

a pesquisa, foram utilizadas técnicas e 
metodologias de abordagem quantitativa. 
Ao tempo em que sedimenta o papel 
da ANPM como agente protagonista da 
produção da informação, o 1° Diagnóstico 
da Advocacia Pública Municipal no Brasil 
proporciona, aos estudiosos do Direito e da 
Gestão Pública, empreender novos esforços 
para imergir nos dados inventariados e 
cogitar as inúmeras possibilidades de 
interação entre eles. O estudo contribui 
para o aprimoramento das instituições 
republicanas do país. As informações 
proporcionadas residem na grande área 
de conhecimento da qualidade do serviço 
público e das gestões governamentais. 
Os conhecimentos produzidos a partir 
desse esforço já estão sendo capazes 
de subsidiar ações de fortalecimento 
das Procuradorias Municipais no Brasil. 
Ao levar luz para a realidade vivida em 

contextos tão diversos e até então pouco 
estudados, o Diagnóstico colabora para a 
democratização e a qualificação da gestão 
pública brasileira e a garantia do sistema 
de Justiça no país.

Realizado com precisão metodológica 
pela Herkenhoff & Prates, o 1° 
Diagnóstico da Advocacia Pública 

conclui, entre tantos indicadores, que não 
há qualquer razão fática ou econômica 

para que não tenhamos, nos municípios, 
pelo menos um procurador concursado. 
Apesar de a Constituição Federal de 
1988 conferir indiscutível importância à 
Advocacia Pública, causou perplexidade o 
déficit institucional desse órgão na maior 
parte dos municípios brasileiros: apenas 
34,4% dos municípios contam com, pelo 
menos, um procurador ocupante de cargo 
efetivo. Os dados apurados apontam 
que o seu custo é inferior ao valor da 
contratação de advogados comissionados, 
o que de fato ocorre em mais de 65% 
dos municípios brasileiros, mesmo onde 
já existe uma carreira estruturada. Outro 
ponto de extrema relevância à sociedade 

e aos municípios é que, de acordo com o 
estudo, onde há procurador concursado, 
os índices de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) e os indicadores de 
qualidade da gestão pública (IGM-CFA) são 
melhores. Os destaques que aqui citamos, 
são apenas alguns dos muitos indicadores 
que a pesquisa nos traz. A publicação 
deste diagnóstico revela um marco 
importante para o autoconhecimento da 
Advocacia Pública Municipal no Brasil 
e, compreendida sua atual configuração 
institucional, é possível traçar os próximos 
passos rumo a sua estruturação e 
permanente aperfeiçoamento.

1° Diagnóstico 
da Advocacia Pública Municipal no Brasil

O ESTUDO

DESTAQUES

A pesquisa identificou que apenas 34% dos 
municípios brasileiros têm, ao menos, um 
procurador efetivo. Esse dado é alarmante, 

pois advogados comissionados têm compromisso 
direto com o prefeito. Ao final do mandato, eles saem 
da Administração e levam consigo toda a memória 
jurídica e expertise angariada no período de gestão. 
O levantamento mostrou ainda que a metade desses 
municípios com procuradores efetivos, não contam 
com uma Procuradoria instituída e organizada por 
lei. A defasagem é apontada ainda, no indicador 
que mostra que cerca de 66% dos procuradores concursados dividem atribuições no município com profissionais comissionados. Apesar 
do baixo reconhecimento em grande parte dos municípios, o estudo mostra o interesse do procurador de carreira pela qualificação 
profissional. De acordo com a pesquisa, 86,6% das Procuradorias com concursado têm ao menos um procurador com especialização. 
Nota-se ainda que 28,2% das Procuradorias com concursado têm ao menos um procurador com mestrado; e apenas 4,8% têm ao menos 
um procurador com doutorado.

APENAS 34% DOS MUNICÍPIOS 
POSSUEM PROCURADOR 

DE CARREIRA
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O grande mito disseminado no 
País, que afirma que, nos 
municípios pequenos, um 

advogado comissionado custa menos 
aos cofres públicos do que um 
procurador concursado, caiu por terra 
após o lançamento do 1° Diagnóstico 
da Advocacia Pública Municipal 
no Brasil. Todo município tem um 
advogado responsável pela defesa 
judicial ou assessoramento jurídico 
e, de acordo com o levantamento, 
quando este é efetivo, a Prefeitura 
economiza. O estudo mostra que 
em um município de pequeno porte 
(com até 20 mil habitantes) paga 

ao procurador concursado a média 
de R$ 4.320, enquanto o advogado 
comissionado recebe cerca de  
R$ 4.486. Nas administrações de 20 mil 
a 50 mil habitantes a diferença é ainda 
maior, R$ 4.875 ao procurador efetivo 
contra R$ 5.747 ao comissionado. Os 

dados estatísticos comprovam ainda 
que municípios pequenos podem e 
devem contar com os serviços de 
um procurador concursado, pois eles 
influenciam diretamente na redução 
dos gastos do município.

Entre os indicadores do 1° 
Diagnóstico da Advocacia 
Pública Municipal no 

Brasil que confirmam a 
importância dos procuradores 
efetivos atuando nas 
Prefeituras, ganham destaques 

os que se referem aos índices de 
qualidades da gestão pública. 
O estudo mostra que quando 
há procurador concursado, 
eles são melhores. Um 
exemplo disso é o Índice CFA 
de Governança Municipal (IGM-
CFA), que avalia a governança 
pública a partir de três 
dimensões: Gastos e Finanças 
Públicas; Qualidade da Gestão; 
e Desempenho, a realidade não 
foi diferente. Dos munícipios 
com os melhores índices, 54% 
possuem procurador efetivo. 
Das administrações que 
registram indicadores baixos, 

68% contam com advogados 
comissionados. No Índice de 
Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDH-M) também é 
possível verificar a influência 
do procurador concursado. Os 
membros efetivos registram 
mais IDH-M Alto, enquanto 
os advogados comissionados 
pontuam mais IDH-M Baixo.

PROCURADOR CONCURSADO 
GANHA MENOS DO QUE 

O COMISSIONADO

QUALIDADE 
DE GESTÃO 

É MELHOR EM 
MUNICÍPIOS COM 
PROCURADORES 

EFETIVOS

EXPEDIENTE
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DESTAQUES DA ANPM NA MÍDIA

“Ser procurador no município de São 
Paulo é um grande desafio. 
Uma das maiores cidades do 

mundo, com mais de 12 milhões 
de habitantes, traz a dimensão 

dos problemas e da necessidade de 
sermos criativos para buscarmos 

soluções viáveis” 
Carlos Mourão, presidente da ANPM.

“73% das Procuradorias 
Municipais do Centro-Oeste 

não têm procurador 
de carreira”

“Procurador municipal 
deve ser regra, escritório 

a exceção”

“Procuradores descobrem 
situação estarrecedora 

em prefeituras”

Nossa associação ganhou visibilidade em veículos que 
estão entre os mais importantes do Brasil. Confira alguns destaques: 

“66% dos procuradores municipais tiveram indicação política”

“De acordo com a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, chegam 
à entidade todos os dias pelo menos dois pedidos de ajuda de profissionais”

“O 1º Diagnóstico da Advocacia 
Pública Municipal no Brasil 
retrata a situação atual da 
Procuradorias municipais”

“O que mudou foi maior seriedade na aplicação da legislação, e a exigência para 
que os municípios observem as regras. Muitos municípios faziam vista grossa 

e isso acabava passando” Raphael Diógenes Serafim Vieira, vice-presidente da ANPM.

“Estudo revela que apenas um terço dos municípios 
do país possuem procuradores concursados”
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