
O Instituto Innovare recebe até o dia 14 
de maio as inscrições para o XII Prê-

mio Innovare, considerado a mais impor-
tante premiação da Justiça brasileira. As 
inscrições poderão ser feitas por meio do 
site www.premioinnovare.com.br. Na edição 
de 2014, o procurador do Estado do Cea-
rá Germano Vieira (foto ao lado) recebeu o 
prêmio na categoria Advocacia.

A prática premiada foi relacionada ao 
processo de desapropriação urbana em ra-
zão da obra do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT). E as principais inovações, segundo o 
procurador Germano Vieira, foram o alcan-
ce social imediato obtido com a atuação da 
Procuradoria e a postura democrática no 
contato com os cidadãos que foram atingi-
dos pelas desapropriações.

“Foi a nossa atuação que foi premiada, 
a postura que adotamos quando conse-
guimos ver não apenas o lado do Estado, 
mas também vimos o lado do cidadão. 
Não foi só a questão meramente jurídica. 
Essa postura tem sido referência e tem 
sido adotada em outros ramos da advoca-
cia pública no Brasil”, destaca o Procurador.

Germano Vieira explica que a prática 

consistiu em duas vertentes de atuação 
principais: a questão legislativa, já que foram 
aprovadas três leis pela Assembleia Legis-
lativa de modo a assegurar benefícios para 
as famílias que foram atingidas pelas desa-
propriações para as obras do VLT; e a se-
gunda vertente que foi justamente a aber-
tura de um diálogo com as comunidades, 
para buscar formas de amenizar os danos 
das desapropriações.

“Atualmente, o grande desafio do procu-
rador público é cumprir seu mister e atender 
ao interesse do Estado, mas, por outro lado, 
ser sensível, na medida do que lhe é possível, 
e tentar atender o anseio dos cidadãos. Não 
se pode ver só um lado. O procurador não 
pode nunca desgarrar de sua função princi-
pal, mas não é porque representa o Estado 
que não pode ser sensível e tentar dialogar 
com a outra parte”, defende Germano.

O Prêmio Especial deste ano vai destacar 
práticas que reduzam em tempo e volume as 
ações judiciais que envolvam o Poder Público. 

SERVIÇO:
Mais informações no site: 
www.premioinnovare.com.br
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Confira fotos da festa de final 

de ano da APECE

Prêmio Innovare é o mais importante do meio jurídico e está com as inscrições abertas

ANAPE 
Confira as notícias da 
Associação Nacional

PEC 82/2007
APECE se mobiliza para 
aprovação da proposta
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O GRANDE DESAFIO DO 
PROCURADOR PÚBLICO 
É CUMPRIR SEU MISTER E 
ATENDER AO INTERESSE 
DO ESTADO, MAS, POR 
OUTRO LADO, SER SENSÍVEL 
E TENTAR ATENDER O 
ANSEIO DOS CIDADÃOS”

Germano Vieira, procurador

“
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Apece realiza confraternização 
de fim de ano

Aatual direção da Associação 
dos Procuradores do Estado 

do Ceará (APECE) decidiu reto-
mar o projeto do jornal bimestral 
com o objetivo principal de es-
treitar as relações e aprofundar 
o diálogo não só com os procura-
dores e com os colegas de carrei-
ras do Poder Judiciário, mas com 
toda a sociedade.

O jornal será um espaço de di-
vulgação de informações relevan-
tes para os procuradores e para 
a Procuradoria Geral do Estado, 
permitindo a difusão de ideias e 
de conhecimentos. Vamos estrei-
tar também os laços com a Asso-
ciação Nacional dos Procuradores 
dos Estados e do Distrito Federal 
(ANAPE), divulgando suas ações.

Nesta primeira edição, vamos 
tratar de temas de muita impor-
tância, como as duas Propostas de 
Emenda Constitucional (PEC´s) que 
estão tramitando na Câmara dos 
Deputados, uma de nº 87/2007, 
que prevê autonomia administrati-
va e financeira para as Procurado-
rias, bastante esperada por todos; 
e a PEC 373/2013, que a APECE 
entende ser bastante nociva à car-
reira dos Procuradores de Estado.

Portanto, contamos com a co-
laboração de todos no envio de 
informações que possam se trans-
formar em notícias e artigos e es-
peramos poder contribuir para a 
difusão das lutas e conquistas ob-
tidas pela classe. 

Boa leitura!

www. apece.org.brAPECE NOTÍCIAS é um informativo bimensal da Associação dos Procuradores do Estado do Ceará
DIRETORIA BIÊNIO 2014/2016 - Presidente: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES; Vice-Presidente: 
ANASTÁCIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO; Secretário Geral: ROMMEL BARROSO DA FROTA; Diretoria 
Financeira: GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE FILHO; Diretoria de Relações Institucionais e Delegação da 
Associação Nacional dos Procuradores dos Estados – ANAPE: PAULO ROBERTO MOURÃO DOURADO; Diretoria 
de Comunicação e Social: CROACI AGUIAR; Diretoria Jurídica e de Prerrogativas Funcionais: FREDY BEZERRA DE 
MENEZES; Conselho Fiscal: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO, PAULO MARTINS DOS SANTOS, RENATO 
VILARDO DE MELLO CRUZ Editora: Lucirene Maciel / Projeto Gráfico e Diagramação: Art2 Design

EXPEDIENTE

Encontro reuniu muitos procuradores para um 
momento de comemoração e descontração
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1. Marieta Barreira Araújo, Raul Araújo Filho, Celina Carvalho Feitosa, Deusdedit 
Rodrigues, Fernando Antônio Teixeira, Daniel Feitosa de Menezes, Germano Vieira, Cícero 
Carpegiano, Rizomar Nunes Pereira, José Gomes de Paula Pessoa, Nogueira Bezerra, 
Inês Sílvia de Sá Leitão, Veleda Maria Vieira Bastos e Hercílio Bastos. 2. Caroline Gondim, 
Regina Maria Barbosa e Márcio Proença, Raimilan Seneterri da Silva. 3. Croaci Aguiar 
e Fabíola Pontes 4. Marley Cabral Coutinho, Iuri Chagas de Carvalho e Fabiana Aguilar, 
Daniel Maia Teixeira 5. Presidente da Apece, Leonardo Borges, e Gerardo Rodrigues.
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AAssociação dos Procuradores do 
Estado do Ceará (APECE) vem se 

mobilizando para impedir a aprovação 
da PEC 373/2013, de autoria do depu-
tado federal Márcio Marinho (PRB/
BA). A proposta de emenda constitu-
cional pretende mudar o artigo 132º da 
Constituição Federal e incluir na carrei-
ra de procuradores dos Estados e do 
Distrito Federal todos os procuradores 
e advogados públicos das autarquias 
e fundações públicas e os advogados 
públicos que exercem o assessora-
mento jurídico no âmbito da adminis-
tração direta dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

De acordo com os diretores da 
Apece, caso a medida seja aprovada, 
será um verdadeiro “trem da alegria”. 
“O artigo 132º prevê a realização de 
concurso público de provas e títulos 
para ingressar na carreira de Procura-
dor de Estado. A PEC quer permitir um 
verdadeiro absurdo que é o ingresso 
de profissionais que, em sua maioria, 
jamais se submeteram a um concurso 
para ingresso no serviço público”, expli-
cou o procurador e diretor da Apece 
Croaci Aguiar.

A PEC 373/2013 acrescenta um pa-
rágrafo ao artigo 132º, nos seguintes 
termos: “Os cargos efetivos e as fun-
ções estáveis da administração direta, 
das Autarquias e Fundações Públicas, 
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APECE se posiciona contra 
PEC do “Trem da Alegria”

REVISTA DE ADVOCACIA
A Revista de Advocacia Pública, 
periódico científico de iniciativa 
da Associação Nacional dos 
Procuradores dos Estados e do 
Distrito Federal (ANAPE), em 
parceria com a Editora Fórum, 
está selecionando artigos até o 
próximo dia 7 de maio de 2015, 
Dia Nacional da Advocacia Pú-
blica. Os artigos sevem ser enviados para 
o email do Centro de Estudos da Anape 
(cejur@anape.org.br).Para maiores infor-
mações sobre formato e aprovação dos 
artigos, é só acessar o link http://anape.
org.br/site/anape-prepara-lancamento-de-
-revista-cientifica.

ANAPE E ANADEP 

A direção da ANAPE, representada pelo 1º 
Vice-Presidente, Telmo Lemos Filho, e pelo 
Secretário-Geral, Bruno Hazan, recebeu a 
visita da Vice-Presidente da ANADEP, Mar-
ta Beatriz Tedesco Zanchi. Na oportunida-
de, a dirigente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos Estaduais tratou da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
5296, proposta pela Presidência da Repú-
blica e firmada pelo Advogado-Geral da 
União, que questiona a autonomia adminis-
trativa e de iniciativa de proposta orça-
mentária da Defensoria Pública da União e 
do Distrito Federal. Na avaliação de Lemos 
Filho, a autonomia das funções essenciais 
à justiça é vital no fortalecimento das insti-
tuições públicas brasileiras. 

MOBILIZAÇÃO
OO presidente da Anape, Marcello Terto, 
e o Secretário-Geral da entidade e co-
ordenador do Movimento Nacional pela 
Advocacia Pública, Bruno Hazan, foram 
recebidos pelos deputados federais e vi-
ce-líderes do PMDB Walter Alves (RN) e 
Celso Pansera (RJ), que garantiram que a 
PEC 82 continua na pauta do Plenário e 
será votada. Ambos compreenderam as 
razões que esclarecem o caráter insti-
tucional da proposta e a inexistência de 
risco de impacto financeiro. Também de-
clararam apoio ao projeto que certamen-
te contribuirá para o fortalecimento da 
gestão pública.

MOBILIZAÇÃO COLUNA DA ANAPE

com atribuição de assistência e asses-
soramento jurídico, e os cargos efetivos 
de representação judicial e extrajudicial 
das Autarquias e Fundações Públicas, 
integram para todos os fins, a Advoca-
cia Pública dos Entes Federados, sendo 
regidos pelas mesmas garantias, direi-
tos e deveres prescritos às carreiras 
referidas no caput deste artigo”.

No entanto, os diretores da As-
sociação alertam para mais uma ile-
galidade da PEC, na medida em que 
contraria jurisprudências do Supremo 
Tribunal Federal de que servidor que 
ocupa função pública não pode ter 
acesso a benefícios próprios de ser-
vidores públicos, como a inclusão em 
Planos de Cargos e Carreiras.

Os diretores da Apece vão se reunir 
com o líder do Governo no Congresso 
Nacional, o deputado federal José Gui-
marães, para pedir o apoio da base 
governista e da bancada cearense no 
sentido de vetar a aprovação da PEC.

DE ACORDO COM OS 
DIRETORES DA APECE, 
CASO A MEDIDA SEJA 
APROVADA, SERÁ UM 
VERDADEIRO “TREM 
DA ALEGRIA”

Proposta de emenda Constitucional apresentada por deputado 
federal do Rio de Janeiro permite ingresso de advogados públicos 
sem concurso na carreira dos Procuradores de Estado
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Mobilização pela PEC que garante 
autonomia da advocacia pública

AProposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 82/2007, que assegura autono-

mias funcional, administrativa e fi nanceira 
às carreiras da advocacia pública, dentre 
elas das Procuradorias dos Estados, está 
pronta para votação no plenário da Câmara 
dos Deputados. A PEC chegou a ser incluí-
da na pauta do dia 31 de março, mas a vo-
tação acabou não se efetivando, o que fez 
aumentar a mobilização pela sua votação e 
aprovação em plenário. 

O presidente da Associação dos Procura-
dores do Estado do Ceará, Leonardo Borges, 

defende que é preciso reforçar as mobiliza-
ções, tanto em nível nacional como em todos 
os estados e Distrito Federal, para que o pre-
sidente da Câmara possa pautar o mais rápi-
do possível a votação da PEC. "Já tivemos um 
encontro com o deputado José Guimarães e 
com o deputado Raimundo Matos e teremos 
nova reunião com o líder do Governo para 
pedir o empenho não só para que a matéria 
seja apreciada pelo plenário com a máxima 
urgência, mas que possa contar com o apoio 
massivo da bancada de parlamentares cea-
renses”, afi rmou Leonardo.

AProcuradoria-Geral do Estado do 
Ceará (PGE) conseguiu importante 

vitória no processo judicial nº 0759271-
54.2000.8.06.0001, onde se discute a 
implantação do Plano Real. O Tribunal de 
Justiça do Ceará reverteu decisão profe-
rida em favor da Associação dos Servido-
res da Assembleia Legislativa (ASSALCE), 
que havia determinado a revisão dos ven-
cimentos de alguns dos seus fi liados.

De acordo com o Procurador do Esta-
do Daniel Maia Teixeira, a ação foi movida 
pela ASSALCE em 2004 e alegava um 
equívoco cometido pela Administração 
Pública estadual, ocorrido supostamente 
na mudança da unidade monetária do 
Brasil, quando houve a necessidade de 
converter os salários de Cruzeiro Real 
para URV, em março de 1994.

Em primeira instância, a 3ª Vara da Fa-
zenda Pública de Fortaleza ordenou que 
o Estado do Ceará concedesse o reajuste 
de 11,98% aos servidores envolvidos, bem 
como pagasse as diferenças salariais dos 
últimos cinco anos, decisão esta que foi 
confi rmada pelo Tribunal de Justiça (TJ).

No entanto, após a atuação da PGE, o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu pro-
vimento ao recurso especial da entidade 
pública, para que a ação fosse novamente 

julgada no TJ, já que um dos pontos mais 
relevantes arguidos pelo Estado não havia 
sido apreciado pelo Tribunal alencarino.

Para se afi rmar a existência de per-
da fi nanceira na conversão dos salários 
em URV, era preciso que se identifi casse 
a data do pagamento dos servidores nos 
meses de novembro e dezembro de 1993, 
e de janeiro e fevereiro de 1994.

Assim, no novo julgamento proferido 
pelo TJ, o Desembargador-relator Fernando 
Ximenes citou precedente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), segundo o qual “apenas 
terão direito ao índice de 11,98%, ou a um 
índice calculado em um processo de liqui-

dação, os servidores que recebem as suas 
remunerações no próprio mês de trabalho” 
(RE 561.836). Em seguida, o magistrado afi r-
mou que esse não era o caso dos fi liados 
da ASSALCE, que recebiam suas remunera-
ções no primeiro dia do mês subsequente.

Daniel Maia completou que a PGE 
está vigilante quanto à correta aplicação 
da lei e das decisões dos tribunais supe-
riores, a fi m de evitar que o Estado realize 
o pagamento de uma vantagem indevida. 
“Tudo indica que os servidores estaduais 
recebiam seus salários nos primeiros dias 
do mês seguinte, obtendo um acréscimo 
na sua remuneração, e não perda, com a 
conversão da moeda”, afi rmou.

O processo ainda não chegou ao fi m 
porque a ASSALCE apresentou novo re-
curso contra a última decisão (embargos 
de declaração). No entanto, o Procurador 
se diz confi ante, acreditando que a de-
cisão favorável ao Estado será mantida. 
Segundo ele, outras decisões negando o 
direito ao reajuste de 11,98% já foram ob-
tidas em processos semelhantes.

Destaque da matéria: Após a atuação 
da PGE, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) deu provimento ao recurso especial 
da entidade pública, para que a ação fos-
se novamente julgada no TJ

PGE-CE obtém vitória em processo que 
discute implantação do Plano Real
Atuação da Procuradoria conseguiu reverter posição anterior desfavorável ao Estado 
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AUTONOMIA

PEC está na pauta de votações do plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília

Diretores da Apece com o deputado 
federal Raimundo Matos (PSDB)
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