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Agradeço, sensibilizado, à Diretoria da Anafe a homenagem e honraria da 

Medalha Professor San Tiago Dantas, como reconhecimento de relevantes  

serviços prestados à Anafe. 

A presente homenagem me deixa ainda mais emocionado por ser concedida 

pelos meus Colegas Advogados. 

Desde o início da atividade como Procurador e mesmo após aposentado, 

acompanho e participo do movimento associativo de forma atuante e 

interessada. 

Sinto-me honrado por receber a medalha com a qual leva o nome de um dos 

intelectuais e juristas mais importantes do século  XX. Professor de direito, 

Jurista, Escritor, Deputado Federal, Ministro da Fazenda e das Relações 

Exteriores, nos anos 60, deixou na forma de livros, discursos, conferências, 

artigos e estudos, uma obra Jurídica e Política, tida como referência até os dias 

de hoje. 

Foi com muito prazer e satisfação que atuei na Advocacia Pública, contribuindo 

com a governança das Instituições, promovendo eficiência na Administração 

Pública, no exercício da função consultiva ou contenciosa, e, empenhado no 

enfretamento e combate à corrupção, que tanto prejudica o desenvolvimento 

do Brasil. 

Como Procurador tive a oportunidade de colaborar no enfrentamento da 

corrupção, que no Brasil tem carácter endêmico, com sérios entraves que 

prejudicam o desenvolvimento da Nação, severa crise econômica, com graves 

reflexos no emprego, saúde e educação.  

No Seminário realizado em Belo Horizonte, abril/2018, com o tema “Combate à 
corrupção na teoria e na Prática”, apresentei propostas de uso do 
“compliance” com certificação de conformidade, para garantir eficácia dos 
procedimentos e credibilidade de sua efetiva aplicação na Organização.  
 
A carreira de Procurador me possibilitou contribuir para a moralidade da 
Administração Pública, com ênfase à ideia de que o objetivo é sempre o bem 
comum. 
 
Como Procurador me foi possível zelar pela dignidade e decoro do cargo, 
observar que a eficácia e princípios morais são primados maiores que devem 
nortear as ações do servidor público. 
 



Pensar, planejar, participar, contribuir e ser parceiro na missão de defender o 
direito, a legalidade, a cidadania, o patrimônio público e a governança do País, 
defesa do Estado Brasileiro e do ordenamento jurídico, sempre teve minha 
especial atenção.  
 
Procurei sempre promover a dignidade, a respeitabilidade do serviço público e 
o seu engrandecimento.  
 
A Ética Pública impõe a lealdade com a Instituição e não permite o atentado 
contra a dignidade da pessoa humana.  
 
Meu trabalho e atuação sempre tiveram como norte e empenho em colocar em 

prática as minhas expectativas relacionadas à profissão de Procurador. Como 

aposentado acompanho a evolução da profissão e participo dos principais 

eventos da categoria, razão principal de minha associação à Anafe. 

A Comenda Professor San Tiago Dantas me trás grandes emoções por 

reconhecer a minha atuação e participação no meio associativo. 

Sinto-me emocionado como brasileiro e mineiro, e, na expressão do ilustre 

poeta Carlos Drumond de Andrade; 

“O bom mineiro a quem Minas tanto deve” 

“Senta-te nesta cadeira e aceita o nosso jantar, na casa de mineiro nunca 

faltou lugar.” 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021 

 

Ildefonso Silveira de Carvalho 

 


