ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSELHO SUPERIOR
ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA AGU –
CSAGU – DE 17 DE JULHO DE 2014.
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às 15 horas na sala
de reuniões do Conselho Superior, situada no 14º andar do Edifício Sede I – Setor de
Autarquias Sul Quadra 3 Lotes 5/6, Edifício Multi-Brasil Corporate – Brasília/DF, foi
aberta a 136ª Reunião Ordinária do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União –
CSAGU, sob a presidência do Senhor Advogado-Geral da União e Presidente do
Conselho Superior, Dr. Luís Inácio Lucena Adams, com a presença do Procurador-Geral
da União, Dr. Paulo Henrique Kuhn; do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Substituto, Dr. Fabricio da Soller; do Consultor-Geral da União, Dr. Arnaldo Sampaio de
Moraes Godoy; do Corregedor-Geral da Advocacia da União, Dr. Ademar Passos Veiga;
do Subprocurador-Geral Federal, Dr. Renato Rodrigues Vieira; do Procurador-Geral
Adjunto do Banco Central do Brasil, Dr. Cristiano de Oliveira Lopes Cozer; do SecretárioGeral de Contencioso Substituto, Dr. Altair Roberto de Lima; do Secretário-Geral de
Consultoria, Dr. Fernando Luiz Albuquerque Faria, dos Representantes da Carreira de
Advogado da União, Dr. Thiago Carvalho Barreto Leite (Titular) e Dr. Rogério Pereira
(Suplente); dos Representantes da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional, Dr.
Omar Inês Sobrinho (Titular) e Dr. Paulo Renato Gonzalez Nardelli (Suplente); dos
Representantes da Carreira de Procurador Federal, Dr. Galdino José Dias Filho (Titular)
e Drª Thirzzia Guimarães de Carvalho (Suplente); dos Representantes da Carreira de
Procurador do Banco Central do Brasil, Dr. André Cerqueira Corrêa (Titular) e Dr. Sérgio
Murta Machado Filho (Suplente); da Adjunta do Advogado-Geral da União e
Coordenadora da CTCS, Dra. Rosangela Silveira de Oliveira; do Advogado da União, Dr.
Rodrigo Leal Rospa; do Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Carlos Barreto Campello
Roichman; do Procurador do Banco Central, Dr. Guilherme Centenaro Hellwig; e do
Procurador Federal, Dr. Carlos André Studart Pereira; na qual foi tratado o seguinte
assunto ordinário: 1 - POSSE DOS REPRESENTANTES ELEITOS DAS CARREIRAS
DE ADVOGADO DA UNIÃO, PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL,
PROCURADOR FEDERAL E PROCURADOR DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Relatoria: Advogado-Geral da União e Presidente do Conselho Superior da AdvocaciaGeral da União – Dr. Luís Inácio Lucena Adams. O Presidente abriu a reunião dando as
boas vindas a todos, informando acerca do item da pauta: posse dos novos
representantes das carreiras no CSAGU. Passou a palavra à Adjunta do AdvogadoGeral da União e Coordenadora da CTCS, Dra. Rosangela Silveira de Oliveira, que
informou que tomam posse nesta reunião os quatro titulares e quatro suplentes
representantes das quatro carreiras da Advocacia-Geral da União e se despedem os
seus antecessores, sendo que estão presentes os quatro titulares e alguns suplentes.
Informou que primeiramente fará uso da palavra um dos representantes que estão
deixando o Conselho Superior em nome dos demais, seguido de um representante de
cada chapa vencedora do certame. Ressaltou que no período de dez anos de Conselho
Superior este certame foi o que teve a maior participação de votantes. Em seguida, o
Advogado-Geral da União e Presidente do Conselho Superior convidou os novos
representantes para assinarem o termo de posse na seguinte ordem: 1- Os Advogados
da União Dr. Thiago Carvalho Barreto Leite e Dr. Rogério Pereira, respectivamente,
titular e suplente, componentes da Chapa 1, vencedora no pleito para a escolha dos
Representantes da respectiva carreira de Advogado da União com 363 votos; 2- Os
Procuradores da Fazenda Nacional Dr. Omar Inês Sobrinho e Dr. Paulo Renato
Gonzalez Nardelli, respectivamente, titular e suplente, componentes da Chapa 3,
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vencedora no pleito para a escolha dos Representantes da respectiva carreira
Procurador da Fazenda Nacional com 405 votos; 3- Os Procuradores Federais Dr.
Galdino José Dias Filho e Drª. Thirzzia Guimarães de Carvalho, respectivamente, titular
e suplente, componentes da Chapa 4, vencedora no pleito para a escolha dos
Representantes da respectiva carreira de Procurador Federal com 711 votos; 4- Os
Procuradores do Banco Central do Brasil Dr. André Cerqueira Corrêa e Dr. Sérgio Murta
Machado Filho, respectivamente, titular e suplente, componentes da Chapa 1, vencedora
no pleito para a escolha dos Representantes da respectiva carreira de Procurador do
Banco Central do Brasil com 63 votos. O Advogado-Geral da União e Presidente do
Conselho Superior empossou os representantes eleitos, assinando os respectivos
termos de posse. Em seguida abriu o uso da palavra aos representantes então
empossados. (i) Dr. Rodrigo Leal Rospa cumprimentou a todos na pessoa do
Excelentíssimo Senhor Ministro. Agradeceu à Administração pela compreensão no início
do mandato e pela parceria nos pleitos apresentados nos dois anos de mandato; aos
colegas da Carreira que colaboraram no trabalho e sua suplência. Ressaltou a
procedimentalização da comissão de promoção, a reestruturação das vagas nos critérios
de promoção, os critérios do estágio confirmatório apresentados pela Corregedoria-Geral
da Advocacia da União, o Conselho de Ética. Por fim, desejou sorte e sucessos aos
novos representantes das carreiras. (ii) Dr. Carlos Barreto Campello Roichman, por sua
vez, cumprimentou a todos. Agradeceu e ressaltou o trabalho do seu suplente, Dr.
Marcelo Gentil Monteiro. Em nome da Carreira agradeceu a compreensão, a ajuda, a
paciência de todos os membros do Conselho Superior, o apoio da carreira e aos novos
representantes eleitos pela disposição em exercer o mandato. Salientou que dentre as
competências legais do Conselho Superior, pode-se fazer um bom trabalho. Ressaltou a
realização dos dois concursos de ingresso de Advogado da União e Procurador da
Fazenda Nacional, os concursos de remoção, os concursos de promoção, realizados
durante o mandato e desejou sucessos aos novos conselheiros. (iii) Dr. Thiago Carvalho
Barreto Leite cumprimentou e agradeceu a todos. Ressaltou a honra de participar do
colegiado, o grande desafio de honrar a confiança depositada pelos colegas de carreira
e de dar continuidade aos trabalhos dos conselheiros antecessores. Trouxe a primeira
demanda que ouviu ao longo das visitas às Consultorias Jurídicas, à ProcuradoriaRegional da União, à Procuradoria-Geral da União, dar maior celeridade à abertura do
concurso de ingresso. (iv) Dr. Omar Inês Sobrinho cumprimentou a todos. Informou que
as carreiras que compõem a advocacia pública realmente puseram muita fé e muita
esperança no Conselho Superior; que essa participação, essa votação que foi recorde,
não foi à toa; os membros das carreiras estão desesperançosos, estão preocupado com
os rumos que a advocacia tem seguido e depositam no Conselho Superior a esperança
de que pelo menos sejam debatidos os temas colocados durante as campanhas,
principalmente os relacionados à promoção, remoção e unidade de difícil provimento e
de forma geral a situação dos advogados públicos. Espera que o Conselho Superior seja
um foro de discussão e de apresentação de respostas para essa preocupação. (v) Dr.
Galdino José Dias Filho cumprimentou a todos. Informou que para ele e para a colega
Thirzzia é uma grande honra estar compondo o Conselho Superior da AGU e espera
fazer jus à confiança depositada pelos colegas. Destacou, contudo, que gostaria de
utilizar os seus primeiro minutos como representante dos Procuradores Federais no
Conselho Superior da AGU para falar sobre o Conselho e sobre a Carreira de
Procurador Federal. Com relação ao CSAGU, registrou dois avanços importantes
ocorridos na gestão do Ministro Luís Inácio Adams: a inserção da Procuradoria Federal e
da Procuradoria do Banco Central no Conselho e a qualificação do Conselho Superior
como órgão de assessoramento ao Advogado-Geral da União. Ressaltou, todavia, que é
preciso avançar mais, que é necessário tornar o CSAGU um órgão mais participativo e
mais democrático; permitir que os membros da instituição tenham cada vez mais voz
ativa perante o CSAGU e que o Conselho participe mais da tomada de decisões
institucionais. Há a necessidade de caminhar no sentido da representatividade e da
democracia e de valorizar cada vez mais o Conselho Superior. Nessa linha, destacou a
importância de discutir o regimento interno e alguns normativos, de forma a abrir mais o
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Conselho Superior para participação dos membros da instituição e para que o Conselho
seja um canal para fazer chegar à cúpula da instituição os sentimentos dos colegas que
estão na base. Com relação à carreira de Procurador Federal, informou da recente
consulta realizada pela Procuradoria-Geral Federal, com a finalidade de ouvir os
Procuradores no sentido do aprimoramento institucional. Informou que, com a consulta,
constatou-se um dado extremamente preocupante, que a autoestima dos membros da
PGF, para 96% dos Procuradores, ou regrediu ou não existe. Informou que trouxe os
dados para conhecimento do CSAGU e ressaltou a necessidade de serem debatidos,
com a finalidade de identificar os fatores que levaram a essa situação, para em conjunto,
encontrar caminhos para levar a instituição adiante e com isso prestar cada vez mais
serviços e de melhor qualidade à população brasileira. Parabenizou a iniciativa da PGF e
colocou que seria muito positivo uma consulta similar nas outras carreiras para ouvir o
que os membros da AGU, de uma forma ampla, estão pensando atualmente. Finalizou
colocando-se e colocando a sua suplente à disposição para contribuir para o
aprimoramento do Conselho Superior da AGU e da AGU como um todo, com a
finalidade de terem uma Instituição que seja boa para os seus membros e gerar os
melhores resultados possíveis para o estado e a população brasileira. (vi) Dr. André
Cerqueira cumprimentou a todos e informou que é com muito orgulho que foi empossado
como Representante da Carreira de Procurador do Banco Central e assumiu o
compromisso de tentar ao máximo aproximar os Procuradores do Banco Central da
AGU, quanto contribuir da melhor forma possível para o crescimento da AGU e de todas
as carreiras que a compõem. Após as devidas colocações, o Ministro ressaltou que os
processos de concursos de ingresso, promoção e remoção atualmente fluem,
evidentemente com realidades de estagnação, mas que são realizados com parâmetros,
com objetividade e com análises pelo Conselho; que o Conselho deve aos Conselheiros
que estão saindo essa responsabilidade com a dinâmica de trabalho eficiente; que
CSAGU é um órgão de assessoramento, mas também um órgão de decisão.
Compartilha com a preocupação quanto à necessidade de maior efetividade, que o
Conselho deve ser um espaço de discussão e reflexão quanto à própria instituição, um
espaço de exposição. Ressaltou, também, as questões orçamentárias, o Sapiens, que
está em franca produção (grande legado), e que o Conselho tem que estar ciente e
colaborando com a implantação e implementação desses programas fundamentais.
Renovou os agradecimentos aos Conselheiros que saem, informando que, com a
experiência adquirida no Conselho, vão certamente estar atuando com maior denodo,
maior dedicação à própria AGU e aos futuros desafios; aos que entram deixou uma
palavra de compreensão e de diálogo, vez que o Conselho é um colegiado, capaz de
integrar, congregar as pessoas e a instituição, para realizar a sua finalidade. Feitos todos
os registros, informou acerca do início dos trabalhos da nova composição, com a
recomendação, inclusive, quanto ao aprimoramento da própria configuração do quadro
legal, do marco legal do Conselho. Para a próxima reunião do Conselho Superior, a
realizar-se em agosto próximo, o Ministro propôs, além da pauta normal, uma exposição
do Sistema Sapiens. A Adjunta do Advogado-Geral da União e Coordenadora da CTCS,
Dra. Rosangela Silveira de Oliveira, sugeriu para a pauta da próxima reunião do
Conselho duas questões: assuntos que surgissem e tivessem prontos para irem para o
Conselho e questões de gestão que estão acontecendo atualmente na AGU. Nada mais
havendo a tratar, o Excelentíssimo Sr. Ministro e Presidente do Conselho Superior da
Advocacia-Geral da União deu por encerrada a reunião às 15 horas 50 minutos. Eu,
Geraldo Nogueira Luiz, da Coordenação do Conselho Superior, lavrei a presente ata.
Brasília, 17 de julho de 2014.

GERALDO NOGUEIRA LUIZ

