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CARREIRA DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL
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ENTREVISTA

O Informativo da Associação e do 
Sindicato dos Procuradores do DF traz 
nesta semana uma entrevista especial 
com o ex-presidente do SindProc-DF 
e Conselheiro da Comissão de Ética 
da Presidência da República, Edvaldo 
Nilo de Almeida. Natural de Salvador, 
Bahia, o procurador sempre gostou de 
esportes e a primeira vez que conhe-
ceu Brasília foi quando veio participar 
de um campeonato de tênis no ano de 
1995, onde ganhou o torneio de du-
plas com um parceiro do Mato Grosso 
do Sul.

Por gostar tanto de esporte a primei-
ra faculdade foi de Educação Física, 
fez um semestre. Também fez dois se-
mestres de Administração de Empre-
sas no ano de 1999. Já no ano seguin-
te, por incentivo do pai, Cícero Alves 
de Almeida, iniciou o curso de Direito. 
Na família de oito irmãos, o pai dizia: 
“Sempre quis um filho Doutor”.

“Como admirava e respeitava muito 
o meu pai, iniciei o curso muito mais 
por amor a ele do que por vocação. 
Tenho muitas saudades de meu pai, 
que faleceu em 2018. Ele é um gran-
de exemplo, de família humilde conse-
guiu se formar em três cursos de nível 
superior: Ciências Contábeis, Admi-
nistração e Direito. Foi Auditor-Fiscal 
da Receita Federal do Brasil e comenta-
va muito que queria um filho advogado”.

Edvaldo Nilo fala sobre a acertada escolha
da carreira de Procurador do Distrito Federal

Nilo concluiu o curso de Direito em 
2004, mas desde o início da facul-
dade tinha o sonho de ser profes-
sor, assim, se dedicou intensamente 
aos artigos e monografias jurídi-
cas. Durante a graduação publicou 
mais de quinze artigos jurídicos e 
três monografias, que foram agra-
ciadas com Prêmios da Fundação 
Orlando Gomes no ano de 2002, 
Prêmio Ministro Carlos Coqueijo 
Costa da AMATRA (Associação de 
Magistrados Trabalhistas) no ano de 
2003 e Prêmio Luís Eduardo Maga-
lhães da Assembleia Legislativa do 
Estado da Bahia no ano de 2004.
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Durante o período de formação, foi 
ainda, presidente do Instituto de Es-
tudos Jurídicos da Universidade Sal-
vador. “Foi um momento intenso e 
gratificante. O instituto é espetacu-
lar e promovia palestras, seminários, 
congressos e prêmios jurídicos. Tive-
mos o prazer de promover em 2003, 
o Prêmio Rodolfo Pamplona Filho, em 
homenagem a esse professor que é 
um semeador de novos professores 
na Bahia”. 

Após concluir a faculdade de Direito, 
Nilo se dedicou a especialização em 
Direito Tributário, pela Universidade 
Federal da Bahia, e também, pelo Ins-
tituto Brasileiro de Estudos Tributário, 
e logo em seguida se especializou em 
Planejamento Tributário pela Faculda-
de de Tecnologia Empresarial. 

Edvaldo Nilo recorda que passou logo 
no primeiro concurso. “É claro que 
cada candidato tem o seu tempo par-
ticular para passar, mas é indiscutível 
que a dedicação intensa encurta o 
caminho. E aí temos a mesma lição 
do mundo esportivo: a lei de qualquer 
concurso é a lei da disciplina, da trans-
piração e a do maior esforço. Aquele 
que quer passar de forma mais célere 
deve agir como um dedicado atleta”. 

O Procurador conta que passou em 
vários de concursos, mas a escolha 
pela Procuradoria do DF foi influencia-
da por grandes pessoas do seu conví-
vio. “A escolha pela carreira foi porque 
eu admirava muito a procuradora do 
Estado da Bahia, Alice Maria Gonza-
lez Borges, que foi minha professora 
de Direito Administrativo, e pelo Pro-
curador do Estado da Bahia, Antônio 
Cesar Magaldi, que é meu tio e sem-

pre foi um exemplo a ser seguido na 
minha formação no Direito”. 

Edvaldo Nilo foi nomeado para a 
PGDF em maio de 2009. “Iniciei na 
Procuradoria de Pessoal, trabalhando 
na Justiça do Trabalho. Entre 2013 e 
2015 trabalhei na Procuradoria Fiscal, 
depois, entre 2015 e 2017, fui Presi-
dente do Sindicato dos Procuradores 
do DF. Voltei para o PROFIS em 2017, 
e agora estou no Tribunal Administra-
tivo de Recursos Fiscais. Tenho muito 
orgulho da minha trajetória e de ser 
Procurador do DF”, salientou. 

Na rotina de trabalho, Nilo destaca 
que a PGDF faz o papel de fiscal da 
lei tributária e emite a sua opinião 
por escrito e de forma oral em todos 
os processos. “São feitas audiências 
para julgamento em todos os proces-
sos. São duas turmas e o Pleno do Tri-
bunal. Nesses três anos de atuação, 
já emitimos opinião por escrito ou oral 
para cerca de 1.100 processos”. 

O Procurador, sempre ávido por 
conhecimento, nunca deixou de se 
aprimorar. Ele conseguiu concluir 
três Pós-Doutorados, são eles: Pós-
-Doutor em Democracia e Direitos 
Humanos do Ius Gentium Conim-
brigae associado à Universidade 
de Coimbra; Pós-Doutor em Direi-
tos Humanos pela Universidade de 
Salamanca; Pós-doutor em Direito 
Tributário e Financeiro pela Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Nilo também é Doutor em 
Direito do Estado pela PUC/SP e 
mestre em Direito Constitucional, 
pelo Instituto Brasiliense de Direi-
to Público orientado pelo Ministro 
Gilmar Mendes.
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Sobre a carreira, Edvaldo Nilo se 
diz grato e feliz, e que o trabalho na 
PGDF é deleitoso e essencial para o 
Estado. “Sou muito orgulhoso de atu-
ar como Procurador do Distrito Fede-
ral. Fazemos o papel de defensor das 
competências estaduais e municipais, 
ao mesmo tempo, num ambiente de 
defesa central do estado constitucio-
nal de Direito na capital do governo 
brasileiro. Para além de sua funda-
mental importância política e pujan-
ça em comunicação social, as cortes 
superiores do Poder Judiciário estão 
localizadas no Distrito Federal e, as-
sim, surge o papel de interlocutor da 
Procuradoria com os demais entes fe-
derativos numa cidade agradável, cul-
tural e altamente cosmopolita decor-
rente, por exemplo, das organizações 
internacionais e embaixadas que aqui 
se encontram. Assim, sou profunda-
mente grato todos os dias por exer-
cer essa atividade de representação 
judicial e de consultoria jurídica do DF, 
que tem me proporcionado um enor-
me aprendizado de vida e saber jurí-
dico”. 

LAZER E FAMÍLIA

Nos momentos de descanso, 
Edvaldo Nilo aproveita o tempo livre 
para se dedicar a esposa, Gaya Nilo 
e ao casal de gêmeos de dois anos, 
Maria e Miguel. O procurador conta 
que a família adora frequentar os par-
ques públicos de Brasília, shoppings 
e clubes. “Adoro brincar com os pe-
quenos e assistir a jogos de tênis na 
televisão ou internet. Atualmente tam-
bém estou praticando tae-kwon-do”. 

O procurador fez ainda uma declara-
ção para os filhos. “Os gêmeos mais 
lindos que eu já vi na vida. Parece que 
fiz uma encomenda muito especial 
para Deus. Agradeço todos os dias 
também por estar há 20 anos com a 
minha esposa Gaya Nilo, que, sem 
sombra de dúvidas, é o alicerce de 
amor para saber por onde caminhar”, 
finaliza. 
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NOTAS

Marque na agenda: no dia 8 de ju-
lho acontecerá o Arraiá da PGDF!  
Essa é uma oportunidade para confra-
ternizar com os colegas e aproveitar as 
comidas típicas que todo mundo adora! 
 
O evento está sendo organizado pela 
Comissão Permanente de Qualidade 
de Vida no Trabalho da PGDF (CPQVT), 
com o apoio do Gabinete da PGDF e 
a participação da Associação dos Pro-
curadores do Distrito Federal (APDF). 
 
E, para tornar esse dia ainda mais 
especial, servidores, procuradores, 

estagiários e demais colaborado-
res da PGDF poderão montar bar-
raquinhas para comercializar comi-
das, bebidas típicas e artesanatos.  
 
Se você se interessou, precisa 
comparecer à reunião que ocor-
rerá na próxima terça, 14 de ju-
nho, às 13h, na sala de reuniões do 
Gabinete desta PGDF - 4º andar. 
 
Mais informações sobre o Arraiá se-
rão publicadas em breve!

Prepare o traje caipira:
Arraiá da PGDF está de volta! 
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NOTAS

O XLVIII Congresso Nacional dos Pro-
curadores dos Estados e do Distrito 
Federal é um dos mais tradicionais e 
relevantes eventos da área jurídica do 
País. O Congresso é realizado pela 
ANAPE em parceria com a Associa-
ção de Procuradores do Estado do 
Rio Grande do Sul (Apergs) e será de 
29 de agosto a 1o de setembro em 
Gramado. 

A diretora da Apergs e uma das orga-
nizadoras do XLVIII CNPE, Fabiana 
Barth, faz um convite especial aos co-
legas procuradores de todo o Brasil. 
“O Congresso Nacional dos Procura-
dores dos Estados e do DF é o mais 
longevo encontro organizado por enti-

dades nacionais congêneres das de-
mais carreiras jurídicas, e certamente, 
a continuidade da sua realização tem 
a ver com a qualidade das discus-
sões que proporciona, seja no âmbito 
das palestras, seja a partir das teses 
e trabalhos jurídicos apresentados 
e submetidos à aprovação, e igual-
mente com o nível de integração que 
se alcança nos vários momentos de 
congraçamento preparados. O XLVIII 
Congresso honrará essa tradição. Es-
taremos esperando colegas de todos 
os Estados e do DF em Gramado.

Garanta já o seu lugar. As inscrições 
estão abertas. Mais informações no 
site do evento.

Vem ai o XLVIII Congresso Nacional dos Procuradores
dos Estados e do Distrito Federal
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NOTAS

Com quase 40 anos de trajetó-
ria a Associação tem a missão de 
cuidar daqueles que lutam diaria-
mente para defender o cidadão.  
 
No Congresso Nacional, a ANA-
PE faz um trabalho próximo aos 
parlamentares para tratar dos as-
suntos de relevância para a Advo-
cacia Pública e fortalecer a defesa 
das prerrogativas dos Procuradores 
dos Estados e do Distrito Federal.  
 

No STF, a ANAPE oferece resistência 
continuada às inúmeras tentativas de 
amesquinhamento das prerrogativas 
institucionais dos Procuradores que 
vêm inseridas em legislações incons-
titucionais dos Estados e da União. 

Juntos somos mais fortes!

Seja você também um associado à 
ANAPE! Acesse o https://anape.org.
br/associe-se

Venha se juntar à ANAPE

https://anape.org.br/associe-se
https://anape.org.br/associe-se
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
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CLUBE DE VANTAGENS
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CLUBE DE VANTAGENS

A Bexp é uma empresa nacional no segmento de comércio de veículos,   pós 
venda e autopeças, líder na América Latina na revenda de veículo Jeep. Aces-
se o portal Asaclub e verifique as condições e modelos com descontos até 3%. 
www.asaclub.org.br

http://www.asaclub.org.br
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