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PLATAFORMA DE ATUAÇÃO 

CHAPA “A LUTA CONTINUA: RENOVAR PARA EVOLUIR”

TRIÊNIO 2022/2025

Ao tempo em que expressamos nossos elevados cumprimentos, apresentamos 

proposta com objetivo de reorientar a ação da Associação Nacional dos Membros das 

Carreiras da Advocacia-Geral da União- ANAJUR, durante a próxima gestão 

(2022/2025), com vista ao cumprimento da missão, dos valores e dos objetivos que a 

norteiam:

1) Com o propósito de melhor atender aos interesses dos Associados, é 

nossa proposta empreender mudanças no Estatuto Social da ANAJUR, com o 

propósito de adequá-lo aos dias atuais, de modo a criar um novo modelo de 

organização mais participativo, democrático e voltado para a eficiência da 

gestão e da atuação finalística da entidade de classe.  

2) Nesse sentido, pretende-se, a partir da realização de diagnóstico de 

situação do Setor jurídico, proceder as alterações e incrementos necessários 

com vista a agilizar o andamento das ações judiciais e pleitos 

administrativos, bem como defender os interesses jurídicos institucionais dos 

associados. 

3) Nossa proposta abrange, ainda, as seguintes iniciativas: 

3.1. Dinamizar, amplamente, as nossas relações Institucionais com os 

Poderes da República, evitando qualquer isolacionismo e desconexão 

com as bases. Nesse mister, os Diretores e Delegados nos estados terão 

papel preponderante, visto que, ao fim e ao cabo, são fonte primária 

das nossas conquistas;

3.2. Defender intransigentemente os direitos e garantias dos 

associados em relação à paridade e integralidade dos vencimentos e 

proventos;

3.3. Acompanhar e defender o valor real dos vencimentos e proventos, 

de modo a evitar a sua defasagem, por meio da concessão de 

vantagens de interesse exclusivo dos membros em atividade;

3.4. Defender o pagamento dos honorários aos aposentados;

3.5. Adotar providências junto à AGU para a expedição das Carteiras 

de Identidade Funcional dos associados aposentados;

3.6. Adotar providências junto à AGU para facilitar o acesso dos 

associados aposentados ao Portal Eletrônico da instituição;

3.7 Buscar assento de representante dos membros aposentados da AGU 

no Conselho Superior da Instituição;

3.8. Buscar assento de representante dos aposentados no Conselho 

Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA); 

3.9. Buscar junto à AGU a concretização ou definição das transposições 

ainda pendentes, segundo o disposto na Lei nº 9.028, de 1995;

3.10. Ampliar a rede nacional de convênios de interesse dos 

associados; 
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3.11. Fomentar a interação e participação mais efetiva dos Associados, 

mediante a utilização de ferramentas tecnológicas (Grupos, Redes 

Sociais), oficinas de interesse geral e encontros periódicos.


