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ANTC PRESTIGIA POSSE DO PRESIDENTE DA OAB
BRASÍLIA. Na noite desta terça-feira (12), a presidente e o vice-presidente da ANTC para assuntos do
TCU, Lucieni Pereira e Diógenes Vieira, prestigiaram a posse do presidente nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Marcus Vinicius Furtado Coêlho. O professor da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Côrtes, também prestigiou a posse.
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Eduardo Côrtes (UFRJ), Diógenes Vieira (ANTC), Marcus Vinícius Furtado Coêlho (OAB) e Lucieni Pereira (ANTC)

O evento ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, perante um público de
3.086 convidados, que lotou o maior espaço na Capital Federal. Durante seu discurso, Marcus Vinícius
conclamou a advocacia brasileira a trabalhar por uma reforma política que combata as causas da
corrupção, um sistema tributário justo e por efetivas garantias de acesso à Justiça como parte de um
amplo e definitivo projeto de “republicanização” do país.
Foto: OAB (Eugênio Novaes)
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Citando Rui Barbosa, patrono da classe, ele lembrou que o grau de civilidade de um povo pode ser
medido pelo apreço destinado à defesa, ao contraditório e ao direito de recurso. “Até mesmo para a
moralidade pública, a defesa é tão importante quanto a acusação; o devido processo legal não é uma
conquista do Estado de Direito; ele é o próprio Estado de Direito”, afirmou Marcus Vinicius.
Também discursaram na solenidade o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, representando a
presidente da República, o membro honorário vitalício da OAB, Ophir Cavalcante, o vice-presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, e o procurador-geral da República,
Roberto Gurgel.
Lewandowski ressaltou os desafios da nova diretoria da OAB, no sentido de garantir as prerrogativas dos
advogados do Brasil, o que, na sua avaliação, torna especialmente relevante que na gestão que se inicia
um dos objetivos da OAB seja exatamente a luta pela recuperação da dignidade, da independência e das
prerrogativas da advocacia. “Tudo sem prejuízo do compromisso de dialogar com os três poderes da
República, para aprofundar a cidadania e enraizar a democracia nesse país”, afirmou o vice-presidente do
STF.
Foto: STF

Ricardo Lewandowski (vice-presidente do STF)

Lewandowski também relembrou em seu pronunciamento a importância do trabalho realizado pelo expresidente do Conselho Federal da OAB, Ophir Cavalcante, destacando em especial seu empenho em
favor da implementação e da concretização da LEI DA FICHA LIMPA.
Citado várias vezes durante o discurso de posse, um dos maiores expoentes do Direito Administrativo no
Brasil, o advogado, professor e jurista, Celso Antônio Bandeira de Mello, compôs a Mesa de autoridades.
Depois da cerimônia, Bandeira de Mello conversou com a Diretoria da ANTC sobre a petição de “amicus
curiae” que a entidade ingressou na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4863, em que se questiona a
criação da previdência complementar dos servidores civis federais (Funpresp).
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Diógenes Vieira (ANTC), Celso Antônio Bandeira de Mello (Jurista) e Lucieni Pereira (ANTC)

O jurista quer conhecer os argumentos jurídicos que a ANTC e a Associação Nacional do Ministério
Público de Contas (AMPCON) levaram ao STF contra o modelo que, segundo Bandeira de Mello, “abre
as portas para ‘maus pensamentos’, para o desejo de fazer ‘um pé de meia’” e fomenta um cenário
de corrupção no serviço público, em especial nas Carreiras Típicas de Estado.
Essa também é a preocupação do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), entidade
que representa mais de 180 mil servidores efetivos que exercem atividade exclusiva de Estado.
Atualmente, o Fonacate é presidido por Roberto Kupski, que também conduz a Febrafite (Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais).
Foto: ANTC

Eduardo Côrtes (UFRJ), Lucieni Pereira (ANTC), Roberto Kupski (Fonacate e Febrafite) e Diógenes Vieira (ANTC)

No mês de maio, Lucieni e o deputado João Dado palestrarão sobre previdência complementar e a petição
da ANTC e AMPCON no IX Congresso Nacional e IV Internacional da Febrafite, em João Pessoa (PB).
Fonte: Comunicação ANTC, com informações da OAB e STF.

