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A defesa da importância dos procuradores municipais na administração e a inclusão da advocacia pública entre
as funções essenciais à Justiça na Constituição marcaram o início do XV Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais. A abertura da série de palestras e cursos, promovidos pela ANPM, reuniu várias autoridades na sede da
Orquestra filarmônica de Minas Gerais. O presidente da ANPM, Cristiano Reis Giuliani, destacou o grande número de
inscritos e a presença de 22 estados. Ele reforçou o papel dos procuradores junto às políticas públicas municipais e
falou dos esforços da associação para a aprovação de emendas à Constituição que explicitem o papel da advocacia
pública. Também afirmou estar vigilante para impedir medidas que tentam minimizar as conquistas da categoria.
O diretor presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte, Raphael Dutra, ressaltou que
“com muita honra, BH foi escolhida para sediar o congresso”. O coordenador científico, Eduardo Floriano, destacou o crescimento do congresso ao longo dos anos e a inclusão de minicursos em 2018. O procurador municipal
de BH, Thomáz de Aquino, representou o prefeito Alexandre Kalil. O vice-presidente do CFOAB, Luís Cláudio
Chaves, ressaltou o apoio da OAB à advocacia pública e,
em especial, aos procuradores municipais de carreira.
Já o presidente do TJMG, desembargador Nelson Missias,
defendeu a inserção da advocacia pública municipal na
Constituição e afirmou que mais do que fazer cumprir as
leis, o trabalho dos procuradores municipais é um exercício de cidadania.
Presidente da ANPM, Cristiano Reis Giuliani
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Ex-ministro Velloso defende independência
dos procuradores municipais
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A presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, conselheira Marianna Montebello Willeman, recebeu o prêmio Raymundo Faoro, instituído
pela ANPM como maior honraria a personalidades que se dedicam à
advocacia pública municipal

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário Velloso, fez na noite desta segunda-feira (19) a palestra inicial do XV Congresso Brasileiro dos Procuradores
Municipais. Para ele, “o advogado público, ou o advogado de estado, deve ser e é o primeiro juiz da causa do
poder púbico”.
O ex-ministro defendeu a independência como parâmetro para a atuação destes agentes. “Os advogados
públicos, no desempenho de suas atribuições de representação judicial e de consultoria jurídica, devem estar

conscientes não se submeterem à vontade de governantes, mas sim à Constituição e as leis”, afirmou.
Para Velloso, os advogados públicos defendem os interesses da coletividade e, portanto, devem agir com cautela
e discrição, pautando-se pelos princípios da moralidade
e legalidade. Ainda segundo o ex-ministro, a advocacia
pública pode exercer papel importante na redução da
litigiosidade, com a articulação de acordos em vez de recursos intermináveis. Velloso lembrou que o poder público contribui para o número excessivo de ações na Justiça.
Portanto, o advogado público pode auxiliar na redução
deste quadro, promovendo mediação e conciliação.
Após proferir aula magna, o ex-presidente do Supremo
Tribunal Federal, Carlos Mário Velloso, recebeu uma placa de homenagem da ANPM das mãos do presidente da
instituição, Cristiano Reis Giuliani.
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