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Acolho as sugestões.
À Secretaria-Geral, para providenciar a reprodução e distribuição a todos os órgãos e membros da
Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral
Federal e adotar as demais providências.
Brasília, outubro de 2002.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
Advogado-Geral da União

Senhor Advogado-Geral da União,
Doutor JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA:
Conforme noticiado quando apresentei a Vossa Excelência a proposta de publicação do caderno a conter a legislação da Advocacia-Geral da União, trago-lhe agora,
reunidas no presente caderno, as “Normas da AGU” que estão em vigor (ou que não
foram expressamente revogadas).
Este trabalho, ao tempo em que permite aos integrantes da AGU conhecer as diversas normas aqui editadas, possibilita sua reflexão sobre a vigência, a oportunidade
ou necessidade de revisão de algumas delas, visando, inclusive, à consolidação daquelas correlatas.
Com iguais propósitos, também vejo necessária a reunião das normas editadas
pelos Órgãos de direção superior da AGU e pela Secretaria-Geral, sugestão que submeto a Vossa Excelência.
Observo que a AGU não dispõe de setor próprio para controle, expedição, organização e arquivo dos atos normativos editados pelo Advogado-Geral da União, razão
pela qual as buscas foram difíceis e demoradas, e talvez não tenham obtido a abrangência, total, desejada.
Registro e agradeço a colaboração da Dra Flávia Gebrim – Procuradora Federal
do INCRA, que aqui exerceu o cargo de Assessora Técnica –, quem coletou grande
parte das normas contidas no presente caderno, como da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, da Biblioteca e da equipe deste Gabinete; colaborações que tornaram
possível a confecção do trabalho ora apresentado a Vossa Excelência.
No futuro, penso que setor específico da Instituição poderá encarregar-se do acompanhamento, registro e permanente atualização dos atos normativos da AGU e, em
conseqüência, deste caderno e daquele que cuidou da legislação da Casa.
Brasília, outubro de 2002.
Maria Jovita Wolney Valente
Secretária-Geral de Consultoria
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NOTA EXPLICATIVA DA NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS
Após três anos da edição deste CADERNO, verificou-se que a dinâmica dos atos
normativos da Advocacia-Geral da União não recomenda a numeração seqüencial de suas
páginas, visto que as alterações, inserções ou supressões de atos acarretam alterações na
numeração das páginas com reflexos diretos no índice das normas.
Dessa forma, para imprimir caráter mais permanente a esta publicação, principalmente quando impressa em papel, optou-se pela numeração seqüencial das páginas
por tipo de norma, seguida das iniciais dos atos aos quais correspondem, de modo que
somente seja necessário imprimir as páginas do grupo de normas que sofreram alterações,
possibilitando a substituição apenas das páginas alteradas.
Pelo método adotado, a numeração das páginas do CADERNO 2 − NORMAS DA
AGU − reinicia cada vez que iniciar um novo grupo de normas.
Para a numeração das PÁGINAS INTRODUTÓRIAS, dos ÍNDICES CRONOLÓGICO e
TEMÁTICO e do HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA AGU foram utilizados ALGARISMOS ROMANOS e os
atos normativos receberam as seguintes abreviaturas, após o número da página grafado
em ALGARISMO ARÁBICO:
− PA = PARECERES [EMENTAS] ⇒ EXEMPLO: 1/PA, 2/PA...
− S = SÚMULAS ⇒ EXEMPLO: 1/S, 2/S...
− ON = ORIENTAÇÕES NORMATIVAS ⇒ EXEMPLO: 1/ON, 2/ON...1
− AR = ATOS REGIMENTAIS ⇒ EXEMPLO: 1/AR, 2/AR...
− IN = INSTRUÇÕES NORMATIVAS ⇒ EXEMPLO: 1/IN, 2/IN...
− P = PORTARIAS [NORMATIVAS] ⇒ EXEMPLO: 1/P, 2/P...
– OS = ORDENS DE SERVIÇO ⇒ EXEMPLO: 1/OS 2/OS...
− PC = PORTARIAS CONJUNTAS/INTERMINISTERIAIS ⇒ EXEMPLO: 1/PC, 2/PC...
− CS = ATOS NORMATIVOS DO CONSELHO SUPERIOR DA AGU ⇒ EXEMPLO: 1/CS, 2/CS...
Brasília, 10 de maio de 2006.
Maria Jovita Wolney Valente
Secretária-Geral de Consultoria
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Acrescentadas em 7.4.2009, com a expedição das primeiras Orientações Normativas do Advogado-Geral da União.
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ÍNDICE CRONOLÓGICO
[COM ASSUNTO − POR TIPO DE DOCUMENTO]
ÍNDICE TEMÁTICO ...................................................................................................................... XXXVII
HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA AGU .................................................................................................. LVII
EMENTAS DOS PARECERES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Parecer n° JCF-02, de 1993 ............................................................................................................. 3/PA

− Imóvel funcional. Função de Assessoramento Superior (FAS). Transferência de titularidade.

Parecer n° JCF-03, de 1993 ............................................................................................................. 3/PA
− Pensão militar. Irmãs germanas e uterinas.
Parecer n° AD-01, de 1994 .............................................................................................................. 3/PA
− Remuneração pelo exercício da função de conselheiro em empresa estatal. Vedação. Lei 7.733/92.
Parecer n° GQ-01, de 1993 .............................................................................................................. 3/PA
− Vigência dos efeitos financeiros do art. 14, §§ 1° e 2°, da Lei Delegada n° 13/1992.
Parecer n° GQ-02, de 1993 .............................................................................................................. 4/PA
− Consultorias Jurídicas. Competência. Art. 11 da LC n° 73/1993. Ver Pareceres GQ-46 e GQ-191.
Parecer n° GQ-03, de 1993 .............................................................................................................. 4/PA
− Transação e desistência − limites da atuação do Advogado-Geral da União. Art. 4°, VI,
da LC 73/93.
Parecer n° GQ-04, de 1993 .............................................................................................................. 4/PA
− Pensão militar. Reversão. Apreciação pelo TCU.
Parecer n° GQ-05, de 1993 .............................................................................................................. 4/PA
− Contribuições confederativas. Arrecadação. Inteligência do art. 8°, IV da Constituição.
Parecer n° GQ-06, de 1993 .............................................................................................................. 4/PA
− Servidor. Ajuda de custo. Afastamento para exercer cargo em comissão.
Parecer n° GQ-07, de 1993 .............................................................................................................. 4/PA
− Requisição. Acumulação de cargos públicos. Compatibilidade de horários.
Parecer n° GQ-08, de 1993 .............................................................................................................. 4/PA
− "Quintos". Teto de remuneração de servidor público.
Parecer n° GQ-09, de 1993 ............................................................................................................... 4PA
− Imposto de Renda. Isenção. Prorrogação. Interesse da Fazenda Nacional em recorrer. SUDENE.
Parecer n° GQ-10, de 1993 .............................................................................................................. 5/PA
− Prescrição qüinqüenal. Ato nulo. Decreto n° 20.910, de 1932. Revisão do Parecer JCF-11.
Parecer n° GQ-11, de 1994 .............................................................................................................. 5/PA
− Sigilo fiscal − quebra − cabimento de oposição a requerimento de informação.
Parecer n° GQ-12, de 1994 .............................................................................................................. 5/PA
− PAD. Nulidade. Conteúdo do ato de designação de comissão.
Parecer n° GQ-13, de 1994 .............................................................................................................. 5/PA
− Gratificação Temporária − GT da Advocacia-Geral da União. Percepção. Direito.
Parecer n° GQ-14, de 1994 .............................................................................................................. 6/PA
− Mineração. Caducidade de autorizações e concessões. Art. 43 do ADCT.
Parecer n° GQ-15, de 1994 .............................................................................................................. 6/PA
− Criação de sociedades de economia mista e subsidiárias. Participação no capital de outras sociedades. Autorização legislativa. BRASILPREV. BB - Banco de Investimentos. SUPERPREV.
Parecer n° GQ-16, de 1994 .............................................................................................................. 6/PA
− Itaipu Binacional. Pessoa jurídica pública de direito internacional. Lei n° 8.666, de 1993. Responsabilidade civil e penal de conselheiros, diretores e empregados por atos dolosos ou culposos.
Parecer n° GQ-17, de 1994 .............................................................................................................. 6/PA
− Pensão militar. Cálculo. Teto. Decisão do STF.
Parecer n° GQ-18, de 1994 .............................................................................................................. 6/PA
− Mineração. Recurso hierárquico. Avocação de processos pelo Presidente da República.
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Parecer n° GQ-19, de 1994 .............................................................................................................. 7/PA
− Licitação − dispensa − emergência e calamidade pública. Serviços de publicidade.
Parecer n° GQ-20, de 1994 .............................................................................................................. 7/PA
− Prestação de contas da Administração Federal ao TCU. Prazo. Competência do Congresso
Nacional.
Parecer n° GQ-21, de 1994 .............................................................................................................. 7/PA
− CNPq − gratificação especial − competência para instituição.
Parecer n° GQ-22, de 1994 .............................................................................................................. 7/PA
− Empresa brasileira de capital estrangeiro. Lei 5.709/71. Ver Parecer GQ-181.
Parecer n° GQ-23, de 1994 .............................................................................................................. 7/PA
− Função de direção, chefia e assessoramento. Percentual destinado a servidores.
Parecer n° GQ-24, de 1994 .............................................................................................................. 7/PA
− Advogado funcionário público. Horário de trabalho e remuneração.
Parecer n° GQ-25, de 1994 .............................................................................................................. 7/PA
− PAD. Nulidade. Nova comissão.
Parecer n° GQ-26, de 1994 .............................................................................................................. 7/PA
− Pensão militar: transferência a dependentes de militar anistiado.
Parecer n° GQ-27, de 1994 .............................................................................................................. 8/PA
− Empréstimo do Estado do Tocantins com garantia da União.
Parecer n° GQ-28, de 1994 .............................................................................................................. 8/PA
− PAD. Revisão. Comissão revisora. Fato novo.
Parecer n° GQ-29, de 1994 .............................................................................................................. 8/PA
− Direitos minerários. Caducidade.
Parecer n° GQ-30, de 1994 .............................................................................................................. 8/PA
− Imóvel funcional. Atualização de prestação e saldo devedor.
Parecer n° GQ-31, de 1994 .............................................................................................................. 8/PA
− Decisões contra a Administração. Direito/dever de usar todos os meios processuais.
Parecer n° GQ-32, de 1994 .............................................................................................................. 8/PA
− RAV. Pro labore. GEFA. Valor máximo.
Parecer n° GQ-33, de 1994 ............................................................................................................... 8PA
− Progressão funcional. Legislação vigente à data do direito.
Parecer n° GQ-34, de 1994 .............................................................................................................. 8/PA
− Correção monetária. Crédito rural.
Parecer n° GQ-35, de 1994 .............................................................................................................. 9/PA
− PAD. Detentores unicamente de cargos em comissão.
Parecer n° GQ-36, de 1994 .............................................................................................................. 9/PA
− Servidor federal. Reposicionamento até três padrões. Lei 8.627/93.
Parecer n° GQ-37, de 1994 .............................................................................................................. 9/PA
− PAD. Notificação do depoimento de testemunhas ao envolvido.
Parecer n° GQ-38, de 1994 .............................................................................................................. 9/PA
− Reconsideração. Recurso. Ato publicado em boletim de serviço.
Parecer n° GQ-39, de 1994 ............................................................................................................ 10/PA
− Lavra: início de trabalhos fora do prazo ou em desacordo com o plano.
Parecer n° GQ-40, de 1994 ............................................................................................................ 10/PA
− Lavra: início de trabalhos fora do prazo ou em desacordo com o plano.
Parecer n° GQ-41, de 1994 ............................................................................................................ 10/PA
− SIDERAMA: natureza jurídica. Entendimento da CGR e do STF.
Parecer n° GQ-42, de 1994 ............................................................................................................ 10/PA
− Cessão de imóvel da União. Decreto-lei 178/67.
Parecer n° GQ-43, de 1994 ............................................................................................................ 10/PA
− Ministro classista do TST: provimento de cargo − limite de idade − art. 111 da Constituição.
Parecer n° GQ-44, de 1994 ............................................................................................................ 10/PA
− Anistia da Lei 8.878/94: cargo efetivo e emprego permanente. FAS.
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Parecer n° GQ-45, de 1994 ............................................................................................................ 10/PA
− Caducidade de Manifesto de Mina.
Parecer n° GQ-46, de 1994 ............................................................................................................ 10/PA
− Consultoria Jurídica. Competência residual. Ver Pareceres GQ-02 e GQ -191.
Parecer n° GQ-47, de 1994 ............................................................................................................ 10/PA
− Servidor cedido à AGU. Gratificação de desempenho e de produtividade.
Parecer n° GQ-48, de 1994 ............................................................................................................ 10/PA
− Provimento de cargo de Consultor Jurídico. LC. 73/93 e Lei 8.906/94.
Parecer n° GQ-49, de 1994 ............................................................................................................ 11/PA
− Radiodifusão: transferência direta e indireta de outorga.
Parecer n° GQ-50, de 1994 ............................................................................................................ 11/PA
− Empréstimo de banco público federal à União e empresas controladas.
Parecer n° GQ-51, de 1995 ............................................................................................................ 11/PA
− Presunção de legalidade de ato. Ônus da prova de alegada ilegalidade.
Parecer n° GQ-52, de 1995 ............................................................................................................ 11/PA
− Anistia. Art. 8° do ADCT. Promoções por merecimento. Jurisprudência.
Parecer n° GQ-53, de 1994 ............................................................................................................ 11/PA
− Sociedade de economia mista. Empréstimo de bancos oficiais federais.
Parecer n° GQ-54, de 1995 ............................................................................................................ 11/PA
− Auxílio-alimentação.
Parecer n° GQ-55, de 1995 ............................................................................................................ 11/PA
− PAD. Contraditório e ampla defesa. Prazo para aplicar penalidade.
Parecer n° GQ-56, de 1994 ............................................................................................................ 12/PA
− Cessão de servidores. Art. 93 da Lei 8.112/90. Reembolso.
Parecer n° GQ-57, de 1995 ............................................................................................................ 12/PA
− Direitos políticos. Portugueses analfabetos.
Parecer n° GQ-58, de 1995 ............................................................................................................ 12/PA
− Usina Hidrelétrica de Itá. ELETROSUL.
Parecer n° GQ-59, de 1995 ............................................................................................................ 12/PA
− Anistia da Lei 8.878/94: empregados da DATAMEC.
Parecer n° GQ-60, de 1995 ............................................................................................................ 13/PA
− PAD. DNOCS. Erro na classificação de infrações disciplinares.
Parecer n° GQ-61, de 1995 ............................................................................................................ 13/PA
− Parecer da AGU. Pedido de reconsideração de despacho de aprovação.
Parecer n° GQ-62, de 1995 ............................................................................................................ 13/PA
− Concurso público realizado em duas etapas. Prazo de validade.
Parecer n° GQ-63, de 1995 ............................................................................................................ 13/PA
− Ex-Presidente da República. Função de Chefe de Missão Diplomática.
Parecer n° GQ-64, de 1995 ............................................................................................................ 13/PA
− Servidor celetista admitido por concurso. Dispensa imotivada. Nulidade.
Parecer n° GQ-65, de 1995 ............................................................................................................ 13/PA
− Lavra. Arrendamento de mina a empresa controlada pelo titular.
Parecer n° GQ-66, de 1995 ............................................................................................................ 13/PA
− PAD. Fase instrutória. Vista dos autos ao acusado.
Parecer n° GQ-67, de 1995 ............................................................................................................ 14/PA
− Contrato de adesão. União. AÇOMINAS. CST. USIMINAS.
Parecer n° GQ-68, de 1995 ............................................................................................................ 14/PA
− Fundo da Marinha Mercante. SUNAMAM.
Parecer n° GQ-69, de 1995 ............................................................................................................ 14/PA
− LIGHT: natureza jurídica. Contratação de empregados.
Parecer n° GQ-70, de 1995 ............................................................................................................ 14/PA
− Alvará de pesquisa. Não ingresso na área pesquisada.
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Parecer n° GQ-71, de 1995 ............................................................................................................ 14/PA
− Dispensa de servidor regido pela CLT. Ato presumidamente legal.
Parecer n° GQ-72, de 1995 ............................................................................................................ 14/PA
− Compensação de créditos e débitos. Código Tributário Nacional.
Parecer n° GQ-73, de 1995 ............................................................................................................ 14/PA
− Juiz Classista. Suplente. Aposentadoria.
Parecer n° GQ-74, de 1995 ............................................................................................................ 15/PA
− Arquivista. Inexistência da categoria funcional no quadro do INCRA.
Parecer n° GQ-75, de 1995 ............................................................................................................ 15/PA
− Lavra: início de trabalhos fora do prazo ou em desacordo com o plano.
Parecer n° GQ-76, de 1995 ............................................................................................................ 15/PA
− Pro labore. Serviços prestados como membro de colegiado.
Parecer n° GQ-77, de 1995 ............................................................................................................ 15/PA
− Contratação de serviço de advocacia pela Administração Pública.
Parecer n° GQ-78, de 1995 ............................................................................................................ 15/PA
− Contratação de advogados autônomos por autarquia.
Parecer n° GQ-79, de 1995 ............................................................................................................ 15/PA
− Caducidade concessão de lavra que se encontrava inativa em 5.10.88.
Parecer n° GQ-80, de 1995 ............................................................................................................ 16/PA
− Parecer da AGU. Pedido de reconsideração de despacho de aprovação.
Parecer n° GQ-81, de 1995 ............................................................................................................ 16/PA
− Terras indígenas contínuas/descontínuas. Demarcação. Efetiva ocupação.
Parecer n° GQ-82, de 1995 ............................................................................................................ 16/PA
− Art. 100 da CF. Novação de crédito contra a Fazenda Pública Federal.
Parecer n° GQ-83, de 1995 ............................................................................................................ 16/PA
− Cisão da LIGHT. Autorização legislativa.
Parecer n° GQ-84, de 1995 ............................................................................................................ 16/PA
− Abandono de cargo.
Parecer n° GQ-85, de 1995 ............................................................................................................ 16/PA
− Cargo em comissão. Licença de interesse particular. Norma legal.
Parecer n° GQ-86, de 1995 ............................................................................................................ 16/PA
− INTERBRÁS. PORTOBRÁS. Absorção de empregado. Impossibilidade.
Parecer n° GQ-87, de 1995 ............................................................................................................ 17/PA
− PAD. Publicação de portaria.
Parecer n° GQ-88, de 1995 ............................................................................................................ 17/PA
− Caixa Econômica. Fiscalização de instituições não financeiras do SFH.
Parecer n° GQ-89, de 1995 ............................................................................................................ 17/PA
− Celular. Sistema Móvel Celular. Empresas do Sistema TELEBRÁS,
Parecer n° GQ-90, de 1995 ............................................................................................................ 17/PA
− Teoria da imprevisão. Contratos administrativos.
Parecer n° GQ-91, de 1995 ............................................................................................................ 17/PA
− Parecer da AGU. Pedido de reexame por órgão de execução.
Parecer n° GQ-92, de 1995 ............................................................................................................ 17/PA
− Concurso público. Prazo de validade.
Parecer n° GQ-93, de 1995 ............................................................................................................ 17/PA
− Prescrição qüinqüenal. Dívidas passivas da União.
Parecer n° GQ-94, de 1996 ............................................................................................................ 17/PA
− Lavra: início de trabalhos fora do prazo ou em desacordo com o plano.
Parecer n° GQ-95, de 1996 ............................................................................................................ 17/PA
− Lavra: início de trabalhos fora do prazo ou em desacordo com o plano.
Parecer n° GQ-96, de 1996 ............................................................................................................ 18/PA
− Correção monetária. Repetição de indébito.
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Parecer n° GQ-97, de 1996 ............................................................................................................ 18/PA
− Prescrição. Obrigação de trato sucessivo.
Parecer n° GQ-98, de 1996 ............................................................................................................ 18/PA
− PAD. Definição de autoria antes da apuração dos fatos. Nulidade.
Parecer n° GQ-99, de 1996 ............................................................................................................ 18/PA
− PAD. Cerceamento de defesa não se presume.
Parecer n° GQ-100, de 1996 .......................................................................................................... 18/PA
− PAD. Inobservância do contraditório. Nulidade.
Parecer n° GQ-101, de 1996 .......................................................................................................... 18/PA
− Compensação de créditos não tributários autorizada por lei especial.
Parecer n° GQ-102, de 1996 .......................................................................................................... 18/PA
− PAD. Acusado não informado dos seus direitos. Abandono de cargo.
Parecer n° GQ-103, de 1996 .......................................................................................................... 18/PA
− Anistia. FAS. Função de confiança. Exclusão da Lei 8.878/94.
Parecer n° GQ-104, de 1996 .......................................................................................................... 19/PA
− Cisão de sociedade seguradora. Capital estrangeiro. Competência da SUSEP.
Parecer n° GQ-105, de 1996 .......................................................................................................... 19/PA
− Aquisição de imóveis pelo Judiciário. Representação da União.
Parecer n° GQ-106, de 1996 .......................................................................................................... 19/PA
− Readmissão. Art. 8°, § 5°, do ADCT.
Parecer n° GQ-107, de 1996 .......................................................................................................... 19/PA
− Ato concessório de exportação. Plano de Safra.
Parecer n° GQ-108, de 1996 .......................................................................................................... 19/PA
− PAD. Consultoria Jurídica. Competência para exame.
Parecer n° GQ-109, de 1996 .......................................................................................................... 19/PA
− Plano de Seguridade Social de Servidor. Contribuição. Competência.
Parecer n° GQ-110, de 1996 .......................................................................................................... 19/PA
− TCU. Exame de bens e valores. Informações sigilosas.
Parecer n° GQ-111, de 1996 .......................................................................................................... 20/PA
− Correção monetária. Parcelas pagas com atraso a servidor.
Parecer n° GQ-112, de 1996 .......................................................................................................... 20/PA
− Princípio da legalidade. Atos judicialiformes da Administração.
Parecer n° GQ-113, de 1996 .......................................................................................................... 20/PA
− Obra e obra em andamento. Conceitos. Ver Parecer GQ-158.
Parecer n° GQ-114, de 1996 .......................................................................................................... 20/PA
− Escola Superior de Guerra – ESG. Estagiários. Diárias.
Parecer n° GQ-115, de 1996 .......................................................................................................... 20/PA
− Polícia Federal. Gratificação de Operações Especiais.
Parecer n° GQ-116, de 1996 .......................................................................................................... 20/PA
− Ratificação ato administrativo. Área de competência da autoridade.
Parecer n° GQ-117, de 1996 .......................................................................................................... 21/PA
− Alvará de pesquisa. Revisão de despacho. Pedido intempestivo.
Parecer n° GQ-118, de 1997 .......................................................................................................... 21/PA
− Anulação de ato administrativo. Direitos de terceiros de boa-fé.
Parecer n° GQ-119, de 1997 .......................................................................................................... 21/PA
− Plano de Seguridade Social de Servidor. Contribuição. Competência. Receita. Vinculação por lei.
Parecer n° GQ-120, de 1997 .......................................................................................................... 21/PA
− Vantagem de caráter pessoal não se inclui no "teto".
Parecer n° GQ-121, de 1997 .......................................................................................................... 21/PA
− PAD. Atividade incompatível durante o horário de trabalho.
Parecer n° GQ-122, de 1997 .......................................................................................................... 21/PA
− PAD. Inassiduidade habitual. Justa causa.
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Parecer n° GQ-123, de 1997 .......................................................................................................... 21/PA
− Depositário. Guarda e conservação de bens. Despesas. Uso. Alienação.
Parecer n° GQ-124, de 1997 .......................................................................................................... 21/PA
− PAD. Demissão. Crime contra a Administração. Condenação judicial.
Parecer n° GQ-125, de 1997 .......................................................................................................... 21/PA
− Recondução. Exoneração a pedido. Ver Parecer GQ-196 e Súmula/AGU n° 16.
Parecer n° GQ-126, de 1997 .......................................................................................................... 22/PA
− Novo índice criado por lei não afeta, de regra, o ato jurídico perfeito.
Parecer n° GQ-127, de 1997 .......................................................................................................... 22/PA
− PAD. Pena de advertência. Cabível punição mais grave.
Parecer n° GQ-128, de 1997 .......................................................................................................... 22/PA
− PAD. Falta disciplinar. Dolo. Não caracterização de desídia.
Parecer n° GQ-129, de 1997 [Revogado pelo Parecer/AGU nº AC-45]....................................................... 22/PA
− Recursos minerais. Exploração por Município. Previsão legal.
Parecer n° GQ-130, de 1997 .......................................................................................................... 22/PA
− Cancelamento de aposentadoria. Retorno à atividade. Lei.
Parecer n° GQ-131, de 1997 .......................................................................................................... 22/PA
− Cargo em comissão. Aposentadoria pelo Tesouro Nacional. Hipótese.
Parecer n° GQ-132, de 1997 .......................................................................................................... 23/PA
− Aposentadoria espontânea é causa extintiva do contrato de trabalho.
Parecer n° GQ-133, de 1997 .......................................................................................................... 23/PA
− PAD. Revisão. Fatos novos.
Parecer n° GQ-134, de 1997 .......................................................................................................... 23/PA
− Tributário. Programa Especial de Exportação –PEEX.
Parecer n° GQ-135, de 1997 .......................................................................................................... 24/PA
− PAD. Veracidade das transgressões. Acolhimento das conclusões da comissão.
Parecer n° GQ-136, de 1998 .......................................................................................................... 24/PA
− PAD. Ônus da prova incumbe à Administração.
Parecer n° GQ-137, de 1998 [Revogado pelo Parecer/AGU nº AC-45] ...................................................... 24/PA
− Recursos minerais. Exploração por órgão da União. Previsão legal.
Parecer n° GQ-138, de 1998 .......................................................................................................... 24/PA
− PAD. Publicação do ato de instauração. Citação do representante.
Parecer n° GQ-139, de 1998 .......................................................................................................... 24/PA
− PAD. Materialidade e autoria. Apenação compulsória.
Parecer n° GQ-140, de 1998 .......................................................................................................... 25/PA
− PAD. Não caracterização de desídia.
Parecer n° GQ-141, de 1998 .......................................................................................................... 25/PA
− PAD. Configurada a infração a apenação torna-se compulsória.
Parecer n° GQ-142, de 1998 .......................................................................................................... 25/PA
− Afastamento de servidor. Estudo ou missão oficial no exterior.
Parecer n° GQ-143, de 1998 .......................................................................................................... 25/PA
− Abandono de cargo.
Parecer n° GQ-144, de 1998 .......................................................................................................... 25/PA
− PAD. Nova comissão. Prescrição.
Parecer n° GQ-145, de 1998 .......................................................................................................... 25/PA
− Acumulação ilícita de cargos. Incompatibilidade de horário. Restituição de estipêndios.
Parecer n° GQ-146, de 1998 .......................................................................................................... 25/PA
− Gratificação de Representação de Gabinete. Natureza indenizatória. FGTS.
Parecer n° GQ-147, de 1998 .......................................................................................................... 26/PA
− PAD. Recurso impróprio. Pedido de reconsideração. Inassiduidade.
Parecer n° GQ-148, de 1998 .......................................................................................................... 26/PA
− Abandono de cargo. Ônus da prova.
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Parecer n° GQ-149, de 1998 .......................................................................................................... 26/PA
− PAD. Relatório contrário à prova dos autos não vincula o julgador.
Parecer n° GQ-150, de 1998 .......................................................................................................... 26/PA
− Representação mensal. DL 2.333/87. Incorporação.
Parecer n° GQ-151, de 1998 .......................................................................................................... 26/PA
− Estabilidade. Tempo de serviço militar profissional. Art. 19 ADCT.
Parecer n° GQ-152, de 1998 .......................................................................................................... 26/PA
− PAD. Nulidade parcial. Falta de citação. Convalidação de atos.
Parecer n° GQ-153, de 1998 .......................................................................................................... 27/PA
− Ato praticado no exercício de cargo em comissão de entidade de classe.
Parecer n° GQ-154, de 1998 .......................................................................................................... 27/PA
− PAD. Revisão. Inadequação da penalidade.
Parecer n° GQ-155, de 1998 .......................................................................................................... 27/PA
− GFJ -Gratificação de Desempenho de Função Essencial à Justiça. Condições.
Parecer n° GQ-156, de 1998 .......................................................................................................... 27/PA
− PAD. Relatório contrário a prova dos autos não vincula o julgador.
Parecer n° GQ-157, de 1998 .......................................................................................................... 27/PA
− Contribuição previdenciária. FINEP. Enquadramento.
Parecer n° GQ-158, de 1998 .......................................................................................................... 27/PA
− Transferência voluntária de recursos. Conceito de obra em andamento. [Ver Parecer GQ-113]
Parecer n° GQ-159, de 1998 .......................................................................................................... 27/PA
− PAD. Prescrição. Interrupção. Prazo.
Parecer n° GQ-160, de 1998 .......................................................................................................... 27/PA
− PAD. Ausência intencional. Abandono. Inassiduidade. Justa causa.
Parecer n° GQ-161, de 1998 .......................................................................................................... 28/PA
− Pagamentos indevidos sujeitos à reposição.
Parecer n° GQ-162, de 1998 .......................................................................................................... 28/PA
− Estágio probatório não obsta requisição.
Parecer n° GQ-163, de 1998 .......................................................................................................... 28/PA
− Representação institucional não requer procuração.
Parecer n° GQ-164, de 1998 .......................................................................................................... 28/PA
− PAD. “Proceder de forma desidiosa”. Crime de peculato. Prescrição.
Parecer n° GQ-165, de 1998 .......................................................................................................... 28/PA
− PAD. Absolvição judicial por insuficiência de prova não invalida penalidade administrativa.
Parecer n° GQ-166, de 1998 .......................................................................................................... 28/PA
− Empregado da ECT. Cargo em comissão na AGU. Perda de gratificação.
Parecer n° GQ-167, de 1998 .......................................................................................................... 29/PA
− PAD. Configurada a infração a apenação torna-se compulsória.
Parecer n° GQ-168, de 1998 .......................................................................................................... 29/PA
− PAD. Penalidade conforme normas legais descabe modificação.
Parecer n° GQ-169, de 1998 .......................................................................................................... 29/PA
− Entidade filantrópica. Criação por lei. Dispensa de certificado ou registro.
Parecer n° GQ-170, de 1998 .......................................................................................................... 29/PA
− Multa moratória aplicada à União por concessionária. Posição do TCU.
Parecer n° GQ-171, de 1998 .......................................................................................................... 29/PA
− Direito minerário. Manifesto de Mina. Caducidade.
Parecer n° GQ-172, de 1998 .......................................................................................................... 29/PA
− Crédito-prêmio do IPI – subvenção às exportações. BEFIEX.
Parecer n° GQ-173, de 1998 .......................................................................................................... 30/PA
− PAD. Convencimento da Administração quanto à responsabilidade. Dúvida. Benefício
do indiciado.
Parecer n° GQ-174, de 1998 .......................................................................................................... 30/PA
− Transposição de cargos de Assistente Jurídico.
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Parecer n° GQ-175, de 1998 .......................................................................................................... 30/PA
− Departamento de Correios e Telégrafos. Servidores aposentados.
Parecer n° GQ-176, de 1998 .......................................................................................................... 30/PA
− PAD. Relatório contrário a prova dos autos não vincula o julgador.
Parecer n° GQ-177, de 1998 .......................................................................................................... 30/PA
− PAD. Verificadas a autoria e a infração a pena de demissão não se atenua.
Parecer n° GQ-178, de 1998 .......................................................................................................... 31/PA
− Incorporação de “quintos” e “opção”. Ver Parecer GQ-189.
Parecer n° GQ-179, de 1998 .......................................................................................................... 31/PA
− Contrato: fundação pública e entidade privada. Autorização legislativa.
Parecer n° GQ-180, de 1998 .......................................................................................................... 31/PA
− Mineração. Nulidade de ato e seus efeitos.
Parecer n° GQ-181, de 1998 .......................................................................................................... 32/PA
− Capital estrangeiro. Revogação do § 1° do art. 1° da Lei n° 5.709/71. [Ver Parecer GQ-22]
Parecer n° GQ-182, de 1998 .......................................................................................................... 32/PA
− PAD. Ato punitivo apenas na hipótese de convencimento da Administração quanto à responsabilidade.
Parecer n° GQ-183, de 1998 .......................................................................................................... 32/PA
− PAD. Aplicação compulsória da penalidade.
Parecer n° GQ-184, de 1998 .......................................................................................................... 32/PA
− Servidor celetista sem estabilidade. Reintegração anterior à Lei 8112/90.
Parecer n° GQ-185, de 1998 .......................................................................................................... 32/PA
− Cargos isolados. Ministros dos Tribunais Superiores.
Parecer n° GQ-186, de 1999 .......................................................................................................... 32/PA
− GFJ. Lotação e exercício de Assistente Jurídico de autarquia.
Parecer n° GQ-187, de 1999 .......................................................................................................... 32/PA
− Lavra simbólica: desacordo com o plano de aproveitamento econômico.
Parecer n° GQ-188, de 1999 .......................................................................................................... 32/PA
− Lavra simbólica: em desacordo com o plano de aproveitamento econômico.
Parecer n° GQ-189, de 1999 .......................................................................................................... 33/PA
− Esclarecimentos relativamente ao Parecer GQ-178.
Parecer n° GQ-190, de 1999 .......................................................................................................... 33/PA
− ELETRONORTE. Alegação de inadimplência de Protocolo. Ver Parecer GQ-204.
Parecer n° GQ-191, de 1999 .......................................................................................................... 33/PA
− Consultoria Jurídica. Competência exclusiva para interpretar legislação no âmbito dos Ministérios.
Parecer n° GQ-192, de 1999 .......................................................................................................... 33/PA
− FINOR, FINAM e FUNRES. Divida ativa. Cobrança. Conflito de competência.
Parecer n° GQ-193, de 1999 .......................................................................................................... 33/PA
− PAD. Inassiduidade. Ampla defesa. Nulidade. Nova Comissão.
Parecer n° GQ-194, de 1999 .......................................................................................................... 34/PA
− Sociedade de economia mista. Serviços portuários. Alienação de controle.
Parecer n° GQ-195, de 1999 .......................................................................................................... 34/PA
− Gratificação Temporária. Titular de cargo em comissão. Impossibilidade.
Parecer n° GQ-196, de 1999 .......................................................................................................... 34/PA
− Estágio probatório. Exoneração a pedido. Recondução ao cargo anterior.
Parecer n° GQ-197, de 1999 .......................................................................................................... 34/PA
− Representação mensal. Base de cálculo da GAI e do adicional por tempo de serviço.
Parecer n° GQ-199, de 1999 .......................................................................................................... 34/PA
− CODOMAR. Venda do domínio acionário. Autorização legal.
Parecer n° GQ-200, de 1999 .......................................................................................................... 34/PA
− PAD. Improbidade administrativa. Conceito. Dolo do agente.
Parecer n° GQ-201, de 1999 .......................................................................................................... 34/PA
− Abandono de cargo. Ônus da prova.
Parecer n° GQ-202, de 1999 .......................................................................................................... 35/PA
− Abandono de cargo. Prescrição. Exoneração ex officio.
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Parecer n° GQ-203, de 1999 .......................................................................................................... 35/PA
− Remuneração de cargo não se fixa por ato administrativo.
Parecer n° GQ-204, de 1999 .......................................................................................................... 35/PA
− Ausência de fatos novos que justifiquem a revisão do Parecer GQ-190.
Parecer n° GQ-205, de 1999 .......................................................................................................... 35/PA
− Abandono de cargo. Animus de abandonar o cargo. Demissão.
Parecer n° GQ-206, de 1999 .......................................................................................................... 35/PA
− Abandono de cargo. Prescrição. Extinção de punibilidade.
Parecer n° GQ-207, de 1999 .......................................................................................................... 35/PA
− Abandono de cargo. Prescrição. Extinção de punibilidade.
Parecer n° GQ-208, de 1999 .......................................................................................................... 35/PA
− Remuneração integral de cargos efetivo e em comissão. Impossibilidade.
Parecer n° GQ-209, de 1999 .......................................................................................................... 35/PA
− Regime Jurídico Único. Lei 8.112/90. Servidores regidos pela CLT.
Parecer n° GQ-210, de 1999 .......................................................................................................... 35/PA
− Abandono de cargo. Prescrição. Exoneração ‘ex officio’.
Parecer n° GQ-211, de 1999 .......................................................................................................... 35/PA
− Prescrição. Ocorrência. Divergência. Medida administrativa.
Parecer n° GQ-212, de 2000 .......................................................................................................... 36/PA
− Gratificação de desempenho e produtividade. Servidor cedido. DAS e NES.
Parecer n° GQ-213, de 2000 .......................................................................................................... 36/PA
− ADIN. Suspensão de dispositivos da CLT por liminar do STF.
Parecer n° GQ-214, de 2000 .......................................................................................................... 36/PA
− Prescrição. Ocorrência. Divergência. Medida administrativa.
Parecer n° GQ-215, de 2000 .......................................................................................................... 36/PA
− Privatização da EMBRAER.
Parecer n° GM-01, de 2000 ........................................................................................................... 36/PA
− PAD. Ex-servidores. Apuração de irregularidades.
Parecer n° GM-02, de 2000 ........................................................................................................... 36/PA
− Ascensão funcional. Segurança jurídica. Decadência do direito de anular.
Parecer n° GM-03, de 2000 ........................................................................................................... 37/PA
− PAD. Independência de instâncias penal e administrativa.
Parecer n° GM-04, de 2000 ........................................................................................................... 37/PA
− PAD. Vícios insanáveis. Outra comissão. Novo processo.
Parecer n° GM-05, de 2000 ........................................................................................................... 37/PA
− PAD. Apurada responsabilidade. Poder-dever de aplicar pena.
Parecer n° GM-06, de 2000 ........................................................................................................... 37/PA
− Estado do Tocantins. Aplicação de normas da divisão do Estado de Mato Grosso.
Parecer n° GM-07, de 2000 ........................................................................................................... 37/PA
− Abandono de cargo. PAD. Nulidade do processo. Prescrição.
Parecer n° GM-08, de 2000 ........................................................................................................... 38/PA
− Efeito “cascata” no cálculo do adicional por tempo de serviço.
Parecer n° GM-09, de 2000 ........................................................................................................... 38/PA
− Multa criminal. Execução. Inaplicabilidade de anistia fiscal. [Ver o Parecer nº AC-47, de 2005]
Parecer n° GM-10, de 2000 ........................................................................................................... 38/PA
− Reposição de valores recebidos com base em liminar cassada.
Parecer n° GM-11, de 2000 ........................................................................................................... 38/PA
− Ajuste Complementar Brasil/OPAS.
Parecer n° GM-12, de 2000 ........................................................................................................... 38/PA
− EMBRATEL. Imposto de renda sobre rendimentos auferidos.
Parecer n° GM-13, de 2000 ........................................................................................................... 41/PA
− Cargo público. Posse e vacância.
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Parecer n° GM-14, de 2000 ........................................................................................................... 41/PA
− PAD. Prescrição. Anotação em assentamentos funcionais.
Parecer n° GM-15, de 2001 ........................................................................................................... 41/PA
− Tributário. Recurso hierárquico. IPI. Volkswagen.
Parecer n° GM-16, de 2001 ........................................................................................................... 42/PA
− Ações de saúde. Piso. Art. 77, I, b, do ADCT.
Parecer n° GM-17, de 2001 ........................................................................................................... 42/PA
− PAD. Improbidade administrativa. Natureza e gravidade da infração.
Parecer n° GM-18, de 2001 ........................................................................................................... 42/PA
− Vantagem pessoal. Limite remuneratório. Cargo isolado.
Parecer n° GM-19, de 2001 ........................................................................................................... 43/PA
− Pesquisa mineral. Recurso administrativo ao Presidente da República.
Parecer n° GM-20, de 2001 ........................................................................................................... 43/PA
− Conflito de competência entre o Banco Central e o CADE.
Parecer n° GM-21, de 2001 ........................................................................................................... 43/PA
− Dispensa de servidor celetista. Presunção de legalidade do ato.
Parecer n° GM-22, de 2001 ........................................................................................................... 43/PA
− Pedágio em rodovia de pista simples.
Parecer n° GM-23, de 2001 ........................................................................................................... 43/PA
− Lei complementar. Alteração e revogação por lei ordinária. Hipóteses.
Parecer n° GM-24, de 2001 ........................................................................................................... 44/PA
− Precatórios. Pagamento no prazo de dez anos. Art. 78 do ADCT.
Parecer n° GM-25, de 2001 ........................................................................................................... 44/PA
− Emprego das Forças Armadas. Garantia da lei e da ordem.
Parecer n° GM-26, de 2001 ........................................................................................................... 44/PA
− PAD. Fato novo. Revisão a qualquer tempo.
Parecer n° GM-27, de 2001 ........................................................................................................... 44/PA
− Ações sociais.
Parecer n° GM-28, de 2002 ........................................................................................................... 44/PA
− Fundo da Marinha Mercante. BNDES. Financiamento à Marinha do Brasil.
Parecer n° GM-29, de 2002 ........................................................................................................... 45/PA
− Energia hidráulica. Barragem construída com recursos públicos.
Parecer n° GM-30, de 2002 ........................................................................................................... 45/PA
− Servidor Público. Regime previdenciário.
Parecer nº JB-01, de 2002.............................................................................................................. 45/PA
− Projetos de que trata a “Lei Rouanet”.
Parecer nº JB-02, de 2002.............................................................................................................. 45/PA
− Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do antigo DF. Pensionistas e inativos.
Parecer nº JB-03, de 2002.............................................................................................................. 45/PA
− Anistia dos militares. Lei nº 10.559, de 2002.
Parecer nº AC-02, de 2003............................................................................................................. 46/PA
− Mineração em faixa de fronteira.
Parecer nº AC-03, de 2003............................................................................................................. 46/PA
− Militar anistiado - Promoção - Lei nº 10.559, de 2002.
Parecer nº AC-05, de 2003............................................................................................................. 46/PA
− Imóvel funcional. Custeio de despesas.
Parecer nº AC-06, de 2003............................................................................................................. 46/PA
− Inscrição da FIOCRUZ no CADIN. Notificações Fiscais do INSS. Suspensão dos efeitos da inscrição.
Parecer nº AC-07, de 2004............................................................................................................. 46/PA
− Gratificação de Desempenho de Atividade Mineral – GAM.
Parecer nº AC-08, de 2004............................................................................................................. 46/PA
− CONDECINE – Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional.
Parecer nº AC-12, de 2004............................................................................................................. 46/PA
− Período eleitoral − limite para as transferências voluntárias. Lei nº 9.504, de 30.9.1997.
Parecer nº AC-13, de 2004............................................................................................................. 46/PA
− Gratificação de Estímulo à Docência – GED.
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Parecer nº AC-14, de 2004 ............................................................................................................ 47/PA
− Mineração na Faixa de Fronteira.
Parecer nº AC-15, de 2004............................................................................................................. 47/PA
− PETROBRAS − subsidiárias. Procedimento licitatório simplificado.
Parecer nº AC-16, de 2004............................................................................................................. 47/PA
− Multas − pessoas jurídicas de direito público. Revisão do Parecer CGR L-038/74.
Parecer nº AC-17, de 2004............................................................................................................. 47/PA
− Estágio probatório de servidor público estável. Retorno a cargo anterior.
Parecer nº AC-21, de 2004............................................................................................................. 47/PA
− Tributário. Reclamatória trabalhista. Verbas salariais de celetista.
Parecer nº AC-22, de 2004............................................................................................................. 47/PA
− Militares − transferência ex-officio. Vaga em instituições de educação superior.
Parecer nº AC-30, de 2005............................................................................................................. 47/PA
− Contrato temporário: auxílios alimentação e pré-escolar - não incidência de contribuição
previdenciária.
Parecer nº AC-38, de 2005............................................................................................................. 47/PA
− Contratação temporária anterior à Lei nº 8.745/93.
Parecer nº AC-39, de 2005............................................................................................................. 47/PA
− Contribuições previdenciárias - acordos de cooperação técnica internacional.
Parecer nº AC-45, de 2005............................................................................................................. 47/PA
− Recursos minerais. Exploração por órgão da União. Previsão legal.
Parecer nº AC-46, de 2005............................................................................................................. 48/PA
− Definição acerca dos bens integrantes dos patrimônios da União e do INSS.
Parecer nº AC-47, de 2005............................................................................................................. 48/PA
− Execução e repasse da pena de multa criminal. [Ver o Parecer n° GM-09, de 2000]
Parecer nº AC-48, de 2006............................................................................................................. 48/PA
− Áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios diversas das terras tradicionalmente
ocupadas. Desapropriação por interesse social. Possibilidade.
Parecer nº AC-51, de 2006............................................................................................................. 48/PA
− Agência Reguladora. Competência e recurso hierárquico impróprio.
Parecer nº AC-52, de 2006............................................................................................................. 48/PA
− Auxílio moradia e diárias pagas a servidores federais ocupantes exclusivamente, de cargo
em comissão – incidência de contribuições previdenciárias.
Parecer nº AC-53, de 2006............................................................................................................. 48/PA
− Multa por infração a dispositivos da Lei de Custeio da Previdência Social. Redução de 25%,.
Parecer nº AC-54, de 2006............................................................................................................. 48/PA
− Exceção à vedação de percepção simultânea de remuneração pelo exercício de cargo,
emprego ou função pública com proventos de aposentadoria.
Parecer nº AC-55, de 2006............................................................................................................. 48/PA
− Contribuições previdenciárias. Responsabilidade tributária.
Parecer nº JT-01, de 2007 .............................................................................................................. 49/PA
− Anistiados do Governo Collor.
Parecer nº JT-02, de 2009 .............................................................................................................. 50/PA
– Repactuação como espécie de reajustamento.
Parecer nº JT-03, de 2009 .............................................................................................................. 50/PA
– Servidor público estadual que desiste do estágio probatório.
Parecer nº JT-04, de 2009 .............................................................................................................. 50/PA
– Legitimidade para firmar Termo de Ajustamento de Conduta em nome da União.
Parecer nº JT-05, de 2009 .............................................................................................................. 50/PA
– Oneração de títulos minerários. Penhor do direito minerário.
SÚMULAS2 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ato de 19 de julho de 2004.................................................................................................................. 3/S
– Altera os Enunciados 4, 10, 11, 12, 16 e 20 e revoga os Enunciados 2, 3 5 e 9 da Súmula da AGU .
Ato de 27 de setembro de 2005 ........................................................................................................... 4/S
– Altera os Enunciados 6 e 8 da Súmula da AGU .
2

Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação de
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
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Ato de 1º de agosto de 2006 ................................................................................................................ 5/S
– Altera o Enunciado 7 e revoga o Enunciado nº 19 da Súmula da AGU .
Ato de 6 de fevereiro de 2007 ............................................................................................................. 5/S
– Altera os Enunciados 13, 14 e 17 da Súmula da AGU .
Ato de 16 de fevereiro de 2007 ........................................................................................................... 6/S
– Altera o Enunciado 13, e consolida as súmulas da AGU .
Consolidação das súmulas3 da AGU .................................................................................................. 7/S
Súmula 4n° 1, de 1997 ......................................................................................................................... 7/S
− URP de abril e maio de 1988.
Súmula 5 n° 2, de 1997 [REVOGADO]
Súmula6 n° 3, de 2000 [REVOGADO. VER INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 2004]
Súmula7 n° 4, de 2000/2004 ................................................................................................................ 7/S
− Usucapião. Extintos aldeamentos indígenas de São Miguel e Guarulhos.
Súmula8 n° 5, de 2001 [REVOGADO. VER INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 2004]
Súmula9 n° 6, de 2001 ......................................................................................................................... 7/S
− Pensão militar de companheira(o).
Súmula10 n° 7, de 2001 ....................................................................................................................... 8/S
− Pensão especial de ex-combatente cumulada com benefícios previdenciários.
Súmula11 n° 8, de 2001 ........................................................................................................................ 8/S
− Pensão instituída por ex-combatente. Falecimento da mãe. Reversão à filha.
Súmula12 n° 9, de 2001 [REVOGADO. VER INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 2004]
Súmula13 n° 10, de 2002/2004 ............................................................................................................. 8/S
− Remessa necessária nos embargos è execução opostos pela Fazenda Pública.
Súmula14 n° 11, de 2002/2004 ............................................................................................................. 9/S
− Remessa necessária. Apreciação em decisão monocrática.
Súmula15 n° 12, de 2002/2004 ............................................................................................................. 9/S
− Benefício previdenciário. Competência de vara federal de capital de estado-membro.
Súmula16 n° 13, de 2002 ...................................................................................................................... 9/S
− Multa fiscal moratória não se inclui no crédito habilitado em falência.
Súmula17 n° 14, de 2002 ...................................................................................................................... 9/S
− Contribuições previdenciárias. Aplicação da taxa SELIC.
3

de

4

de

Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
5
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
6
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
7
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
8
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
9
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
10
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
11
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
12
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
13
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
14
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
15
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
16
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
17
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
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Súmula18 n° 15, de 2002 .................................................................................................................... 10/S
− Benefício previdenciário. Fraude. Apuração em processo administrativo.
Súmula19 n° 16, de 2002/2004 ........................................................................................................... 10/S
− Estágio probatório. Desistência. Recondução ao cargo anterior.
Súmula20 n° 17, de 2002 .................................................................................................................... 10/S
− Certidão positiva de débito com efeito de negativa.
Súmula21 n° 18, de 2002 .................................................................................................................... 10/S
− Certidão Negativa de Débito. Expedição. Inexistência de crédito tributário constituído.
Súmula n° 19, de 2002[REVOGADO. VER INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 2006]
Súmula22 n° 20, de 2002/2004 ........................................................................................................... 11/S
− URV. Servidores do Judiciário e do Ministério Público. “11,98%”.
Súmula23 n° 21, de 2004 .................................................................................................................... 11/S
− Policiais dos extintos Territórios . Gratificações. Art 4º da lei nº 9.226/96.
Súmula24 n° 22, de 2006 .................................................................................................................... 11/S
− Prova de escolaridade ou habilitação. Não exigência para inscrição em concurso público.
Súmula25 n° 23, de 2006 .................................................................................................................... 11/S
− Aforamento de ação contra a União também na capital de Estado-membro.
Súmula26 n° 24, de 2008 .................................................................................................................... 12/S
− Aluno-aprendiz - contagem do tempo exercido nessa condição como tempo de contribuição.
Súmula27 n° 25, de 2008 .................................................................................................................... 12/S
− Concessão de auxílio-doença a segurado considerado temporariamente incapaz para o
trabalho ou para sua atividade habitual.
Súmula28 n° 26, de 2008 .................................................................................................................... 12/S
− Benefício por incapacidade não considera a perda da qualidade de segurado decorrente da
própria moléstia incapacitante.
Súmula29 n° 27, de 2008 .................................................................................................................... 12/S
− RGPS - Aposentadoria. Tempo de serviço rural exercido anteriormente à Lei nº 8.213, de
1991, sem o recolhimento das contribuições sociais.
Súmula30 n° 28, de 2008 .................................................................................................................... 12/S
− Correção monetária no pagamento de parcelas atrasadas de benefício previdenciário.

18
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
19
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
20
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
21
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
22
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
23
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
24
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
25
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
26
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
27
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
28
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
29
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
30
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.

− 21 −

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

NORMAS DA AGU

Índice Cronológico

Súmula31 n° 29, de 2008 .................................................................................................................... 13/S
− RGPS - Atividade considerada especial se exercida com exposição a ruído superior aos
decibéis que especifica.
Súmula32 n° 30, de 2008 .................................................................................................................... 13/S
− Incapacidade para prover a própria subsistência por meio do trabalho caracteriza incapacidade para a vida independente.
Súmula33 n° 31, de 2008 .................................................................................................................... 13/S
− Execução contra a Fazenda Pública. Expedição de precatório referente a parcela
incontroversa.
Súmula34 n° 32, de 2008 .................................................................................................................... 13/S
− Documentos públicos e particulares dotados de fé pública, que contenham qualificação profissional
de rurícola, lavrador ou agricultor, serão considerados como início razoável de prova material.
Súmula nº 33, de 2008 ....................................................................................................................... 14/S
– Auxílio-alimentação no período compreendido entre outubro/1996 e dezembro/2001.
Súmula nº 34, de 2008 ....................................................................................................................... 14/S
– Repetição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público.
Súmula nº 35, de 2008 ....................................................................................................................... 14/S
– Exame psicotécnico aplicado em concurso público - critérios objetivos - recurso administrativo.
Súmula nº 36, de 2008 ....................................................................................................................... 14/S
– Assistência médica e hospitalar gratuita extensiva aos dependentes de ex-combatente.
Súmula nº 37, de 2008 ....................................................................................................................... 15/S
– Juros de mora sobre débitos trabalhistas dos órgãos e entidades sucedidos pela União.
Súmula nº 38, de 2008 ....................................................................................................................... 15/S
– Alterar a Súmula nº 28 da Advocacia-Geral da União.
Súmula nº 39, de 2008 ....................................................................................................................... 15/S
– Honorários advocatícios nas execuções, não embargadas, contra a Fazenda Pública, de
obrigações definidas em lei como de pequeno valor.
Súmula nº 40, de 2008 ....................................................................................................................... 15/S
– Servidores públicos federais - aposentadoria - percepção simultânea de 'quintos' previstos
no art. 62, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, e a vantagem do art. 192 do mesmo diploma.
Súmula nº 41, de 2008 ....................................................................................................................... 16/S
– Momento da aplicação de multa relativa à ocupação irregular de imóvel funcional.
Súmula nº 42, de 2008 ....................................................................................................................... 16/S
– Alterar a Súmula nº 20 da AGU.
ORIENTAÇÕES NORMATIVAS DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Orientação Normativa nº 1, de 2009 ............................................................................................... 3/ON
– Vigência do contrato de serviço contínuo.
Orientação Normativa nº 2, de 2009 ............................................................................................... 3/ON
– Documentos que devem integrar um único processo administrativo.
Orientação Normativa nº 3, de 2009 ............................................................................................... 3/ON
–Análise dos processos relativos à prorrogação de prazo.
Orientação Normativa nº 4, de 2009 ............................................................................................... 4/ON
– Reconhecimento da obrigação de indenizar.
Orientação Normativa nº 5, de 2009 ............................................................................................... 4/ON
– Contratação de obra ou serviço de engenharia, critérios no instrumento convocatório.
Orientação Normativa nº 6, de 2009 ............................................................................................... 4/ON
– Vigência do contrato de locação de imóveis, no qual a administração pública é locatária.
Orientação Normativa nº 7, de 2009 ............................................................................................... 5/ON
– Concessão de tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte.
31
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
32
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
33
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
34
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
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Orientação Normativa nº 8, de 2009 ...............................................................................................5/ON
– Fornecimento de passagens aéreas e terrestres enquadramento no conceito de serviço.
Orientação Normativa nº 9, de 2009 ...............................................................................................5/ON
– Comprovação da regularidade fiscal de empresas que detenham o monopólio de serviço público.
Orientação Normativa nº 10, de 2009 .............................................................................................6/ON
– Contratação de serviço contínuo e duração do contrato.
Orientação Normativa nº 11, de 2009 .............................................................................................6/ON
– Contratação direta – apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento.
Orientação Normativa nº 12, de 2009 .............................................................................................6/ON
– Indispensabilidade de licitação.
Orientação Normativa nº 13, de 2009 .............................................................................................7/ON
– Empresa pública ou sociedade de economia mista que exerça atividade econômica.
Orientação Normativa nº 14, de 2009 .............................................................................................7/ON
– Contratos firmados com as fundações de apoio.
Orientação Normativa nº 15, de 2009 .............................................................................................7/ON
– Contratação direta com fundamento na inexigibilidade prevista no art. 25, I, da Lei nº 8.666, de 1993.
Orientação Normativa nº 16, de 2009 .............................................................................................8/ON
– Averiguação a veracidade do atestado de exclusividade.
Orientação Normativa nº 17, de 2009 .............................................................................................8/ON
– Obrigatoriedade da justificativa de preço na inexigibilidade de licitação.
Orientação Normativa nº 18, de 2009 .............................................................................................8/ON
– Inexigibilidade de licitação para contratar conferencistas.Condições.
Orientação Normativa nº 19, de 2009 .............................................................................................9/ON
– Prazo de validade da ata de registro de preços.
Orientação Normativa nº 20, de 2009 .............................................................................................9/ON
– Licitação para registro de preços e indicação da dotação orçamentária.
Orientação Normativa nº 21, de 2009 .............................................................................................9/ON
– Vedação aos órgãos públicos federais de adesão à ata de registro de preços.Hipóteses.
Orientação Normativa nº 22, de 2009 ........................................................................................... 10/ON
– Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Orientação Normativa nº 23, de 2009 ........................................................................................... 10/ON
– Edital e contrato de serviço continuado deverão indicar o critério de reajustamento de preços.
Orientação Normativa nº 24, de 2009 ........................................................................................... 10/ON
– Edital e contrato de serviço continuado devem conter apenas um evento como marco inicial.
Orientação Normativa nº 25, de 2009 ........................................................................................... 11/ON
– Alteração dos insumos da planilha de preços e repactuação contratual.
Orientação Normativa nº 26, de 2009 ........................................................................................... 11/ON
– Contratação de serviço em que a maior parcela do custo é decorrente de mão-de-obra e repactuação.
Orientação Normativa nº 27, de 2009 ........................................................................................... 11/ON
– Veda o exercício da advocacia privada a membros da AGU e dos órgãos vinculados. Exceções.
Orientação Normativa nº 28, de 2009 ........................................................................................... 12/ON
– Competências exclusivas dos membros da AGU e dos órgãos vinculados.
ATOS REGIMENTAIS DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Ato Regimental n° 1, de 1997 .......................................................................................................... 3/AR
− Fixa as atribuições dos Secretários-Gerais de Contencioso e de Consultoria, dos Adjuntos
do Advogado-Geral da União e dos Consultores da União.
Ato Regimental n° 3, de 2002 .......................................................................................................... 5/AR
− Dispõe sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos Núcleos de Assessoramento
Jurídico da AGU.
Ato Regimental n° 5, de 2002 .......................................................................................................... 6/AR
− Dispõe sobre a competência, a estrutura e o funcionamento da Procuradoria-Geral da União.
Ato Regimental n° 6, de 2002 ........................................................................................................ 16/AR
− Aprova o Regimento Interno da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa e respectivas
Consultorias Jurídicas-Adjuntas.
Ato Regimental n° 8, de 2002 ........................................................................................................ 21/AR
− Dispõe sobre o exercício das atribuições dos cargos de Advogado da União, de Procurador
da Fazenda Nacional e de Procurador Federal.
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Ato Regimental n° 2, de 2005 ........................................................................................................ 22/AR
− Dispõe sobre a Escola da Advocacia-Geral da União.
Ato Regimental n° 3, de 2005 ........................................................................................................ 24/AR
− Dispõe sobre a organização e funcionamento da Secretaria-Geral de Contencioso
Ato Regimental n° 1, de 2007 ........................................................................................................ 28/AR
− Cria o Colégio de Consultoria da Advocacia-Geral da União.
Ato Regimental nº 2, de 2007 ........................................................................................................ 29/AR
− Dispõe sobre a alteração da competência, estrutura e funcionamento da Procuradoria-Geral
Federal no que se refere às atribuições definidas pela Lei nº 11.457, de 2007.
Ato Regimental nº 3, de 2007 ........................................................................................................ 34/AR
− Cria a Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União
Ato Regimental nº 5, de 2007 ........................................................................................................ 35/AR
− Dispõe sobre a competência, a estrutura e o funcionamento da Consultoria-Geral da União
e as atribuições de seu titular e demais dirigentes.
Ato Regimental nº 1, de 2008 ........................................................................................................ 42/AR
– Dispõe sobre a edição e a aplicação de Súmulas da Advocacia-Geral da União.
Ato Regimental nº 3, de 2008 ........................................................................................................ 43/AR
– Dispõe sobre o Sistema de Gestão Estratégica da Advocacia-Geral da União e da
Procuradoria-Geral Federal, e dá outras providências. Constitui o Núcleo de Gestão
Estratégica – NUGE.
Ato Regimental nº 5, 2008 ............................................................................................................. 45/AR
– Dispõe sobre a competência, a estrutura e o funcionamento do Departamento de Assuntos
Jurídicos Internos da Advocacia-Geral da União - DAJI.
Ato Regimental nº 6, de 2008 ........................................................................................................ 47/AR
– Dispõe sobre o exercício de cargos em comissão ou encargo por Advogados da União e Procuradores Federais em órgãos diversos daqueles em que estão lotados, e dá outras providências.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Instrução Normativa n° 1, de 1996 .................................................................................................. 3/IN

− Denunciação à lide de servidores grevistas.

Instrução Normativa n° 3, de 1997 .................................................................................................. 3/IN
− Não propositura de ação ou de interposição de recurso quando o crédito for de valor até R$ 1.000,00.
Instrução Normativa n° 4, de 1998 .................................................................................................. 4/IN
− Apuração de irregularidade em autarquia ou fundação por determinação do AdvogadoGeral da União.
Instrução Normativa n° 5, de 1998 .................................................................................................. 5/IN
− Indicação de nome para cargo de Chefia de órgão jurídico de autarquia ou fundação.
Instrução Normativa n° 6, de 1999 .................................................................................................. 5/IN
− Disciplina os procedimentos relativos às transposições de cargos do art. 19-A da Lei n° 9.028/1995.
Instrução Normativa n° 7, de 1999 .................................................................................................. 7/IN
− Disciplina a apresentação das situações remanescentes das transposições do art. 19 da Lei
n° 9.028/1995.
Instrução Normativa n° 8, de 2000 .................................................................................................. 8/IN
− Anuênio. Tempo de serviço de celetista. Não interposição e desistência de recursos judiciais.
Instrução Normativa n° 9, de 2000 . ................................................................................................ 8/IN
− Contribuição Seguridade Social de julho a outubro de 1994.
Instrução Normativa n° 10, de 2000 ................................................................................................ 8/IN
− Tempo de serviço de celetista. Licença prêmio.
Instrução Normativa n° 11, de 2001 ................................................................................................ 9/IN
− Decisão conforme a lei e a jurisprudência. Dispensa de recurso.
Instrução Normativa n° 12, de 2001 ................................................................................................ 9/IN
− Acórdão conforme a lei e a jurisprudência. Dispensa recurso.
Instrução Normativa n° 14, de 2001 ................................................................................................ 9/IN
− Revogação do art. 2° da Lei n° 9.783/99. Extinção de feitos.
Instrução Normativa n° 1, de 2004 ................................................................................................ 10/IN
− Tempo de serviço de celetista prestado em condições perigosas ou insalubres − averbação.
Instrução Normativa n° 3, de 2004 ................................................................................................ 10/IN
− Reajuste de 28,86%. Não interposição e desistência de recursos judiciais.
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Instrução Normativa n° 4, de 2004 ................................................................................................ 10/IN
− Pressupostos processuais − inobservância. Não interposição e desistência de recursos.
Instrução Normativa n° 5, de 2004 ................................................................................................ 11/IN
− Índice de 3,17%. Não interposição e desistência de recursos judiciais.
Instrução Normativa n° 6, de 2004 ................................................................................................ 11/IN
− Extintos aldeamentos indígenas − não reivindicação do domínio pela União
Instrução Normativa n° 7, de 2004 ................................................................................................ 12/IN
− Remessa necessária nos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública.
Instrução Normativa n° 8, de 2004 ................................................................................................ 12/IN
− Remessa necessária em decisão monocrática − art.557 do CPC.
Instrução Normativa n° 9, de 2004 ................................................................................................ 13/IN
− Competência de vara federal de capital de estado-membro para julgar benefício previdenciário.
Instrução Normativa n° 10, de 2004 .............................................................................................. 13/IN
− Estágio probatório − desistência por servidor estável e retorno ao cargo anterior.
Instrução Normativa n° 11, de 2004 .............................................................................................. 13/IN
− Percentual de 11,98% − servidores do Judiciário e do Ministério público.
Instrução Normativa n° 12, de 2004 .............................................................................................. 14/IN
− Policiais Civis dos extintos Territórios − gratificações da Lei nº 9.266, de 1996 [art. 4º].
Instrução Normativa n° 1, de 2005 ................................................................................................ 14/IN
− Disciplina os procedimentos operacionais para recebimento de bens móveis por doação, no
âmbito da Advocacia-Geral da União - AGU, sem prejuízo das normas vigentes.
Instrução Normativa n° 2, de 2005 ................................................................................................ 15/IN
− Pensão militar de companheira(o). Não interposição e desistência de recursos judiciais.
Instrução Normativa n° 3, de 2005 ................................................................................................ 15/IN
− Pensão de ex-combatente. Falecimento da mãe. Reversão à filha. Não interposição e desistência de recursos judiciais.
Instrução Normativa n° 4, de 2005 ................................................................................................ 16/IN
− Disciplina os concursos de ingresso na Carreira de Procurador Federal.
Instrução Normativa n° 1, de 2006 ................................................................................................ 21/IN
− Nulidade de notificação de imposição de penalidade e de cobrança de multa de trânsito sem
que tenha havido a prévia notificação do cometimento da infração.
Instrução Normativa n° 2, de 2006 ................................................................................................ 21/IN
− Prova de escolaridade ou habilitação legal para inscrição em concurso público.
Instrução Normativa n° 3, de 2006 ................................................................................................ 22/IN
− Intervenção da União em ações judiciais do Sistema Financeiro Habitacional − SFH.
Instrução Normativa n° 4, de 2006 ................................................................................................ 23/IN
− Pensão especial de ex-combatente cumulada com benefícios previdenciários.
Instrução Normativa n° 5, de 2006 ................................................................................................ 23/IN
− Servidor inativo. Contribuição social.
Instrução Normativa nº 6, de 2006 ............................................................................................... 24/IN
− Funcionamento de supermercados aos domingos e feriados.
Instrução Normativa nº 7, de 2006 ............................................................................................... 24/IN
− Aforamento de ação contra a União também na capital de Estado-membro.
Instrução Normativa nº 2, de 2007 ............................................................................................... 25/IN
− Contribuições previdenciárias. Aplicação da Taxa SELIC.
Instrução Normativa nº 3, de 2007 ............................................................................................... 25/IN
− Certidão positiva de débito com efeito de negativa.
Instrução Normativa nº 4, de 2007 ............................................................................................... 25/IN
− Incidência de multa fiscal sobre massa falida.
Instrução Normativa nº 5, de 2007. ............................................................................................... 26/IN
− Não interposição de recurso das decisões que acolherem embargos de terceiro opostos na
execução fiscal por promitente-comprador titular de compromisso de compra e venda, registrado ou não.
Instrução Normativa nº 1, de 2008 ................................................................................................ 26/IN
− Autoriza os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal a não propor ações e a
desistir daquelas em curso, ou dos respectivos recursos, quando o crédito atualizado for de
valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 e autoriza o parcelamento de débitos oriundos de honorários de sucumbência.
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PORTARIAS DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO [NORMATIVAS]
Portaria n° 15, de 1993 ....................................................................................................................... 3/P

− Institui o Boletim de Serviço da AGU.

Portaria n° 42, de 1993 ....................................................................................................................... 3/P

− Estabelece normas para recebimento, autuação, movimentação, juntada, divulgação, expedição,

arquivamento, fornecimento de certidões e cópias de processos e documentos na AGU.
Portaria n° 38, de 1994 ....................................................................................................................... 8/P
− Regulamenta o Boletim de Serviço da AGU.
Portaria n° 636, de 1995 ................................................................................................................... 12/P
− Fixa o horário de funcionamento da AGU e critérios para o disciplinamento da jornada de
trabalho dos servidores em exercício na AGU.
Portaria n° 1.035, de 2000 ................................................................................................................ 13/P
− Autoriza formalização de transação ou acordo em causas de pequeno valor do INSS.
Portaria n° 1.294, de 2000 ................................................................................................................ 13/P
− Denominação do Centro de Estudos da Advocacia-Geral da União.
Portaria n° 1.362, de 2000 ................................................................................................................ 14/P
− Desativa Procuradorias Seccionais da União.
Portaria n° 127, de 2001 ................................................................................................................... 15/P
− Desativa Procuradorias Seccionais da União.
Portaria n° 358, de 2001 ................................................................................................................... 15/P
− Desativa a Procuradoria Seccional da União em Marabá.
Portaria n° 562, de 2001 ................................................................................................................... 16/P
− Desativa a Procuradoria Seccional da União em Nova Friburgo.
Portaria n° 737, de 2001 ................................................................................................................... 16/P
− Autoriza, no âmbito da AGU, o uso de chancela mecânica na expedição de documentos em
série ou de emissão repetitiva.
Portaria n° 780, de 2001 ................................................................................................................... 16/P
− Define o horário de funcionamento das unidades da AGU.
Portaria n° 952, de 2001 ................................................................................................................... 17/P
− Expede normas de seleção de pedidos de afastamento para participar de curso de pósgraduação formulados até a data da Portaria.
Portaria n° 1.049, de 2001 ................................................................................................................ 18/P
− Desativa Procuradorias Seccionais da União.
Portaria n° 124, de 2002 ................................................................................................................... 19/P
− Estabelece normas para a eleição de representantes das carreiras para o Conselho Superior da AGU.
Portaria n° 187, de 2002 ................................................................................................................... 20/P
− Desativa a Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro e determina a absorção de
suas competências pela Procuradoria Regional da União no Rio de Janeiro.
Portaria n° 219, de 2002 ................................................................................................................... 21/P
− Disciplina o afastamento de membro da AGU para realizar curso de aperfeiçoamento e estudos.
Portaria n° 253, de 2002 ................................................................................................................... 25/P
− Desativa a Procuradoria da União no Estado de Pernambuco e determina a absorção de
suas competências pela Procuradoria Regional da União em Recife.
Portaria n° 278, de 2002 ................................................................................................................... 26/P
− Desativa a Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Sul e determina a absorção
de suas competências pela Procuradoria Regional da União em Porto Alegre.
Portaria n° 304, de 2002 ................................................................................................................... 26/P
− Desativa a Procuradoria da União no Distrito Federal e determina a absorção de suas
competências pela Procuradoria Regional da União em Brasília.
Portaria n° 306, de 2002 ................................................................................................................... 27/P
− Cria o Núcleo de Assessoramento Jurídico de Goiânia.
Portaria n° 359, de 2002 ................................................................................................................... 27/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico de Fortaleza.
Portaria n° 422, de 2002 ................................................................................................................... 28/P
− Desativa a Procuradoria da União no Estado de São Paulo e determina a absorção de suas
competências pela Procuradoria Regional da União em São Paulo.
Portaria n° 524, de 2002 ................................................................................................................... 28/P
− Indica, como Especializada, a Procuradoria Federal do INSS.
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Portaria n° 536, de 2002 ................................................................................................................... 28/P
− Indica, como Especializada, a Procuradoria Federal do ITI.
Portaria n° 538, de 2002 ................................................................................................................... 29/P
− Disciplina o fornecimento de informações sobre atos de competência do AdvogadoGeral da União.
Portaria n° 544, de 2002. .................................................................................................................. 29/P
− Subdelega competência ao Procurador-Geral Federal.
Portaria n° 567, de 2002. .................................................................................................................. 29/P
− Declara extintas Gratificações de Representação de Gabinete - GRs e Gratificações
Temporárias - GTs.
Portaria n° 577, de 2002 ................................................................................................................... 31/P
− Determina a observância do Manual de Redação da Presidência da República.
Portaria n° 611, de 2002 ................................................................................................................... 31/P
− Delega Competência ao Secretário-Geral.
Portaria n° 612, de 2002 ................................................................................................................... 33/P
− Subdelega competência ao Chefe de Gabinete e ao Secretário-Geral.
Portaria n° 619, de 2002 ................................................................................................................... 33/P
− Disciplina a subscrição de documentos no âmbito da AGU.
Portaria n° 628, de 2002 ................................................................................................................... 34/P
− Publica nomes dos servidores que passaram a integrar o quadro da AGU e divulga os
quantitativos das Gratificações de Representação de Gabinete – GRs e das Gratificações
Temporárias GTs não extintas.
Portaria n° 638, de 2002 ................................................................................................................... 35/P
− Indica, como Especializada, a Procuradoria Federal do INCRA.
Portaria n° 642, de 2002 ................................................................................................................... 35/P
− Indica, como Especializada, a Procuradoria Federal do IBAMA.
Portaria n° 643, de 2002 ................................................................................................................... 35/P
− Indica, como Especializada, a Procuradoria Federal da FUNAI.
Portaria n° 670, de 2002 ................................................................................................................... 35/P
− Estabelece características para a carteira de identidade funcional de Advogado da União e
de Procurador Federal.
Portaria n° 720, de 2002 ................................................................................................................... 36/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico de Porto Alegre.
Portaria n° 728, de 2002 ................................................................................................................... 37/P
− Delega competência ao Procurador-Geral Federal.
Portaria n° 746, de 2002 ................................................................................................................... 37/P
− Institui o Protocolo Central Unificado no edifício sede da AGU.
Portaria n° 747, de 2002 ................................................................................................................... 39/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico de Recife.
Portaria n° 785, de 2002 ................................................................................................................... 39/P
− Instala a Procuradoria Regional Federal da 5ª Região.
Portaria n° 789, de 2002 ................................................................................................................... 40/P
− Instala a Procuradoria Regional Federal da 4ª Região.
Portaria n° 790, de 2002 ................................................................................................................... 42/P
− Atribui à Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso a representação judicial da
Universidade Federal de Mato Grosso.
Portaria n° 791, de 2002 ................................................................................................................... 42/P
− Indica, como Especializadas, as Procuradorias Federais da ANATEL, da CVM e do DNIT.
Portaria n° 805, de 2002 ................................................................................................................... 42/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado da Bahia.
Portaria n° 806, de 2002 ................................................................................................................... 43/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado do Ceará.
Portaria n° 828, de 2002 ................................................................................................................... 43/P
− Declara transposições de cargos e seus titulares para Carreiras da AGU e incumbe a SecretariaGeral da AGU da divulgação dos nomes dos transpostos (arts. 19 e 19-A da Lei n° 9.028/1995), do
exame da regularidade dos enquadramentos na carreira de Procurador Federal (art. 40, § 2°, da MP
n° 2.229-43/2001) e da verificação dos enquadramentos efetivados pelo art. 11 da Lei n° 10.549/2002.
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Portaria n° 832, de 2002 ................................................................................................................... 44/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico de Salvador.
Portaria n° 23, de 2003 .................................................................................................................... 45/P
− Fixa a localização das Unidades Regionais da Secretaria-Geral − URAs.
Portaria n° 87, de 2003 .................................................................................................................... 46/P
− Estabelece critérios de relevância para acompanhamento especial de ações judiciais.
Portaria n° 225, de 2003 .................................................................................................................. 47/P
− Dispõe sobre a lotação de portador de deficiência no âmbito da AGU.
Portaria n° 232, de 2003 .................................................................................................................. 47/P
− Estabelece critérios para redução de gastos.
Portaria n° 337, de 2003 .................................................................................................................. 50/P
− Cria Comissão Permanente para discutir assuntos administrativos internos, referentes aos
pleitos dos servidores da Advocacia-Geral da União.
Portaria n° 342, de 2003 .................................................................................................................. 50/P
− Dispõe sobre estágio confirmatório e probatório de Advogado da União, Procurador da
Fazenda Nacional e Procurador Federal.
Portaria n° 609, de 2003 .................................................................................................................. 53/P
− Ativa Procuradorias Seccionais da União.
Portaria n° 781, de 2003 ................................................................................................................... 53/P
− Estabelece a composição do Comitê Editorial do Centro de Estudos Victor Nunes Leal e
designa seus componentes.
Portaria n° 102, de 2004 ................................................................................................................... 54/P
− Aprova as Diretrizes do Programa de Estágio Profissional para estudantes de cursos de
educação superior e de ensino médio.
Portaria n° 134, de 2004 ................................................................................................................... 55/P
− Constitui Grupo de Trabalho com a finalidade de examinar e acompanhar propostas de
Emenda Constitucional relativas ao Poder Judiciário e às funções da Advocacia-Geral
da União.
Portaria n° 219, de 2004 ................................................................................................................... 56/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado de Minas Gerais.
Portaria n° 220, de 2004 ................................................................................................................... 56/P
− Instala a Procuradoria Regional Federal-2ª Região, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Portaria n° 221, de 2004 ................................................................................................................... 57/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte.
Portaria n° 222, de 2004 ................................................................................................................... 57/P
− Instala a Procuradoria Regional Federal-3ª Região, com sede na cidade de São Paulo/SP.
Portaria n° 315, de 2004 ................................................................................................................... 58/P
− Estabelece normas para o registro de atos no SICAU.
Portaria n° 380, de 2004 ................................................................................................................... 59/P
− Institui a Comissão Permanente de Estudos e Pesquisas.
Portaria n° 389, de 2004 ................................................................................................................... 59/P
− Institui a Mesa Setorial de Negociação Permanente – MSNP/AGU.
Portaria n° 436, de 2004 ................................................................................................................... 60/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais perante o STF e Tribunais Superiores.
Portaria n° 450, de 2004 ................................................................................................................... 61/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais nos Estados do Ceará e
de Minas Gerais e nas 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões.
Portaria n° 483, de 2004 ................................................................................................................... 62/P
− Instala a Procuradoria Regional Federal - 1ª Região .
Portaria n° 676, de 2004 ................................................................................................................... 63/P
− Instituir o Comitê de Coordenação do Programa da Advocacia-Geral da União com a
finalidade de coordenar os processos de gestão para o alcance de seus objetivos setoriais.
Portaria n° 732, de 2004 ................................................................................................................... 65/P
− Dispõe sobre a expedição e o arquivamento de parecer, nota ou informação.
Portaria n° 34, de 2005 ..................................................................................................................... 66/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais no Estado da Bahia.
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Portaria n° 63, de 2005 ..................................................................................................................... 67/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais no Estado do Rio
Grande do Norte.
Portaria n° 77, de 2005 ..................................................................................................................... 67/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado do Espírito Santo.
Portaria n° 147, de 2005 ................................................................................................................... 68/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais na 1ª Região.
Portaria n° 157, de 2005 ................................................................................................................... 71/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Aracajú/SE.
Portaria n° 158, de 2005 ................................................................................................................... 71/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belém/PA.
Portaria n° 159, de 2005 ................................................................................................................... 72/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belo Horizonte/MG.
Portaria n° 160, de 2005 ................................................................................................................... 72/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Boa Vista/RR.
Portaria n° 161, de 2005 ................................................................................................................... 73/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Campo Grande/MS.
Portaria n° 162, de 2005 ................................................................................................................... 73/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Cuiabá/MT.
Portaria n° 163, de 2005 ................................................................................................................... 74/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Curitiba/PR.
Portaria n° 164, de 2005 ................................................................................................................... 74/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Florianópolis/SC.
Portaria n° 165, de 2005 ................................................................................................................... 75/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em João Pessoa/PB.
Portaria n° 166, de 2005 ................................................................................................................... 75/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Macapá/AP.
Portaria n° 167, de 2005 ................................................................................................................... 76/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Maceió/AL.
Portaria n° 168, de 2005 ................................................................................................................... 76/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Natal/RN.
Portaria n° 169, de 2005 ................................................................................................................... 77/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Palmas/TO.
Portaria n° 170, de 2005 ................................................................................................................... 77/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Velho/RO.
Portaria n° 171, de 2005 ................................................................................................................... 78/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico no Rio de Janeiro/RJ.
Portaria n° 172, de 2005 ................................................................................................................... 78/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Luís/MA.
Portaria n° 173, de 2005 ................................................................................................................... 79/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Paulo.
Portaria n° 174, de 2005 ................................................................................................................... 79/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Teresina/PI.
Portaria n° 175, de 2005 ................................................................................................................... 80/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Vitória/ES.
Portaria n° 267, de 2005 ................................................................................................................... 80/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado do Mato Grosso do Sul.
Portaria n° 358, de 2005 ................................................................................................................... 81/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado do Paraná.
Portaria n° 459, de 2005 ................................................................................................................... 81/P
− Dispõe sobre os critérios disciplinadores do concurso de remoção, a pedido, dos membros
da carreira de Advogado da União, e dá outras disposições.
Portaria n° 608, de 2005 ................................................................................................................... 83/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais no Estado do
Espírito Santo.
Portaria n° 683, de 2005 ................................................................................................................... 84/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado de Santa Catarina.
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Portaria n° 725, de 2005 ................................................................................................................... 85/P
− Aprova o Projeto de Implementação da Escola da Advocacia-Geral da União.
Portaria n° 956, de 2005 ................................................................................................................... 93/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais no Estado do Mato
Grosso do Sul.
Portaria n° 1.117, de 2005 ................................................................................................................ 93/P
− Assessoramento jurídico aos órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados
em Palmas/TO.
Portaria n° 1.118, de 2005 ................................................................................................................ 94/P
− Dispõe sobre as unidades de difícil provimento da Advocacia-Geral da União e dá outras
providências.
Portaria n° 1.165, de 2005 ................................................................................................................ 95/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais no Estado do Paraná.
Portaria n° 1.166, de 2005 ................................................................................................................ 96/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais no Estado de Santa Catarina.
Portaria nº 423, de 2006 ................................................................................................................... 96/P
− Institui os padrões mínimos de infra-estrutura tecnológica para o desempenho de atividades
jurídicas e administrativas no âmbito da Advocacia-Geral da União e da ProcuradoriaGeral Federal.
Portaria nº 429, de 2006 ................................................................................................................... 99/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em São José dos Campos -SP.
Portaria nº 431, de 2006 ................................................................................................................. 100/P
− Dispõe sobre o registro e controle das peças jurídicas produzidas nos órgãos de direção e de
execução da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, bem como das
ações judiciais em que sejam parte a União, as suas autarquias e fundações, e dá outras
providências.[SICAU]
Portaria n° 496, de 2006 ................................................................................................................. 102/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado de Goiás.
Portaria nº 690, de 2006 .......................................................................................................................... 102/P
− Autoriza o funcionamento de escritório de representação da AGU em Bagé-RS.
Portaria nº 691, de 2006 ......................................................................................................................... 102/P
− Autoriza o funcionamento de escritório de representação da AGU em Uruguaiana-RS.
Portaria nº 712, de 2006 ......................................................................................................................... 103/P
− Autoriza o funcionamento de escritório de representação da AGU em Guarapuava-PR.
Portaria nº 713, de 2006 ......................................................................................................................... 103/P
− Autoriza o funcionamento de escritório de representação da AGU em Criciúma-SC.
Portaria n° 826, de 2006 ................................................................................................................. 103/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado do Piauí.
Portaria n° 905, de 2006 ................................................................................................................ 104/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado de Alagoas.
Portaria n° 982, de 2006 ................................................................................................................ 104/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Rio Branco/AC.
Portaria n° 983, de 2006 ................................................................................................................ 105/P
− Implanta o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Manaus/AM.
Portaria n° 1.052, de 2006 ............................................................................................................. 105/P
− Autorização para realizar transação judicial – Aplicação da diferença de 3,17%.
Portaria n° 1.053, de 2006 ............................................................................................................. 106/P
− Autorização para realizar transação judicial – Diferença de28,86%.
Portaria n° 1.057, de 2006 ............................................................................................................. 107/P
− Determina o assessoramento jurídico ao Centro Espacial de Cachoeira Paulista e à Escola
de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá/SP.
Portaria n° 1.103, de 2006 ............................................................................................................. 107/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado de Rondônia.
Portaria nº 1.145, de 2006 ...................................................................................................................... 107/P
− Autoriza o funcionamento de escritório de representação da AGU em Santo Ângelo-RS.
Portaria nº 1.149, de 2006 .............................................................................................................. 108/P
− Dispõe sobre a utilização do Sistema Demandas, para a prestação de informações relacionadas à atividade correicional.
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Portaria n° 1.163, de 2006 ............................................................................................................. 108/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado de Roraima.
Portaria n° 1.164, de 2006 .............................................................................................................. 108/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais no Estado do Pará.
Portaria n° 1.165, de 2006 .............................................................................................................. 108/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais no Estado de Alagoas.
Portaria n° 1.255, de 2006 ............................................................................................................. 110/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado da Paraíba.
Portaria n° 1.271, de 2006 ............................................................................................................. 110/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado do Maranhão.
Portaria nº 14, de 2007.................................................................................................................... 111/P
− Dispõe sobre atribuições de Adjunto do Advogado-Geral da União.
Portaria nº 109, de 2007.................................................................................................................. 112/P
− Atuação de órgãos jurídicos nos Juizados Especiais Federais.
Portaria n° 238, de 2007 ................................................................................................................ 113/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado do Acre.
Portaria nº 351, de 2007.................................................................................................................. 113/P
− Reativa Procuradorias Seccionais da União.
Portaria nº 387, de 2007.................................................................................................................. 114/P
− Delega competência ao Secretário-Geral de Consultoria.
Portaria nº 411, de 2007.................................................................................................................. 115/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado do Tocantins.
Portaria nº 476, de 2007.................................................................................................................. 115/P
− Delega competência ao Substituto do Advogado-Geral da União e ao Secretário-Geral de
Contencioso para atuar perante o Supremo Tribunal Federal.
Portaria nº 477, de 2007.................................................................................................................. 116/P
− Dispõe sobre a distribuição dos cargos da carreira de Advogado da União nas respectivas
categorias, e dá outras providências.
Portaria nº 478, de 2007.................................................................................................................. 116/P
− Dispõe sobre a distribuição dos cargos da carreira de Procurador Federal nas respectivas
categorias, e dá outras providências.
Portaria nº 487, de 2007.................................................................................................................. 117/P
− Dispõe sobre a carteira de identidade funcional de membros da Advocacia-Geral da União e
dos integrantes dos quadros suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória n°
2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
Portaria nº 490, de 2007.................................................................................................................. 117/P
− Dispõe sobre a assunção de processos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, e
dá outras providências.
Portaria nº 493, de 2007.................................................................................................................. 118/P
− Delega competência ao Substituto do Advogado-Geral da União para a prática de atos
referentes à Escola da Advocacia-Geral da União.
Portaria nº 550, de 2007................................................................................................................. 119/P
− Fixa a lotação de Advogados da União e dos integrantes do quadro suplementar a que se refere o
art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, nos órgãos de direção e de
execução da Advocacia-Geral da União que menciona, e dá outras providências.
Portaria nº 551, de 2007................................................................................................................. 125/P
− Dispõe sobre a alteração do órgão de exercício dos Advogados da União e dos integrantes do quadro
suplementar da Advocacia-Geral da União lotados em Brasília – DF, e dá outras providências.
Portaria nº 578, de 2007.................................................................................................................. 128/P
− Subdelega competência ao Diretor da Escola da AGU.
Portaria nº 603, de 2007.................................................................................................................. 128/P
− Institui Grupo Executivo de Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
no âmbito da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal - GEPAC/AGU.
Portaria nº 887, de 2007.................................................................................................................. 129/P
− Instala a Procuradoria Federal no Estado de Sergipe.
Portaria nº 896, de 2007.................................................................................................................. 130/P
− Constitui Grupo de Trabalho Permanente - GTP/PA para examinar dominialidade de imóveis no Estado do Pará e propor ações anulatórias de títulos e de registros imobiliários.
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Portaria nº 951, de 2007 ................................................................................................................. 131/P
− Constitui Comissão para Gestão do Conteúdo e Forma dos Sítios de Internet e Intranet da
Advocacia-Geral da União.
Portaria nº 1.130, de 2007............................................................................................................... 131/P
– Transfere a supervisão da gestão da Biblioteca Central Teixeira de Freitas para a Escola AGU.
Portaria nº 1.277, de 2007............................................................................................................... 132/P
− Dispõe sobre a formação de cadastro de servidores que poderão ser designados para
atuar, em regime de mutirão e em caso de comprovada necessidade, na solução de
demandas em massa surgidas no âmbito da Consultoria-Geral da União, das Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos equivalentes e dos Núcleos de Assessoramento Jurídico.
Portaria nº 1.281, de 2007............................................................................................................... 132/P
− Dispõe sobre o deslinde, em sede administrativa, de controvérsias de natureza jurídica entre
órgãos e entidades da Administração Federal, no âmbito da Advocacia-Geral da União.
[Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF]
Portaria nº 1.392, de 2007............................................................................................................... 134/P
− Autoriza o funcionamento do Escritório de Representação da Advocacia-Geral da União
junto ao Tribunal de Contas da União e dá outras providências.
Portaria nº 1.436, de 2007............................................................................................................... 134/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais nos Estados do Acre, de
Goiás e de Sergipe.
Portaria nº 1.652, de 2007............................................................................................................... 135/P
− Instala a Procuradoria-Seccional Federal de Petrolina/PE.
Portaria nº 1.707, de 2007............................................................................................................... 135/P
− Dispõe sobre as atividades de tecnologia da informação desenvolvidas no âmbito da AdvocaciaGeral da União e dá outras providências.
Portaria nº 75, de 2008 ................................................................................................................... 136/P
− Dispõe sobre a atuação das Procuradorias da União e das Procuradorias Federais nas
execuções de contribuições sociais decorrentes da condenação da União, suas autarquias e
fundações na Justiça do Trabalho.
Portaria nº 157, de 2008 ................................................................................................................. 137/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais no Estado do Piauí.
Portaria nº 158, de 2008 ................................................................................................................. 138/P
− Representação judicial de autarquias e fundações públicas federais no Estado do Tocantins.
Portaria nº 163, de 2008 ................................................................................................................. 138/P
− Atribui à Procuradoria-Geral Federal a representação judicial do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama - no Estado do Amazonas.
Portaria nº 319, de 2008. ................................................................................................................ 139/P
– Dispõe sobre a manutenção dos Escritórios de Representação da Procuradoria-Geral
Federal pela Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União.
Portaria nº 418, de 2008 ................................................................................................................. 139/P
– Assunção pela Procuradoria Federal no Estado do Maranhão, em caráter exclusivo, da
representação judicial de autarquias e fundações.
Portaria nº 419, de 2008 ................................................................................................................. 140/P
– Instala a Procuradoria- Seccional Federal de Londrina/PR.
Portaria nº 423, de 2008 ................................................................................................................. 141/P
– Dispõe sobre as solicitações de aquisições de bens e contratações de serviços afetos à
área de tecnologia da informação e dá outras providências.
Portaria nº 424, de 2008 ................................................................................................................. 141/P
– Declara a Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso como unidade de
difícil provimento da Advocacia-Geral da União,e altera o Anexo da Portaria n°
1.118/AGU, de 2005.
Portaria nº 425, de 200 ................................................................................................................... 142/P
– Instala a Procuradoria-Seccional Federal de Imperatriz/MA
Portaria nº 429, de 2008 ................................................................................................................. 142/P
– Constitui Grupo com a finalidade de adotar, coordenar e implementar medidas
jurídicas de urgência, decorrentes da execução da operação de extrusão de ocupantes não-índios inseridos na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, localizada no Estado de Roraima.
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Portaria nº 757, de 2008.................................................................................................................. 144/P
– Designação de Advogados da União das Procuradorias da União nos Estados da Bahia e
de Goiás para atuarem nos processos judiciais eletrônicos de competência dos juízos de
primeiro grau da Justiça Federal no Estado do Mato Grosso.
Portaria nº 759, de 2008.................................................................................................................. 145/P
– Autoriza o pagamento de despesas com suprimento de fundos, por intermédio do Cartão de
Pagamento do Governo Federal - CPGF, na modalidade de saque, nas condições que especifica.
Portaria nº 764, de 2008.................................................................................................................. 145/P
– Instala a Procuradoria Seccional Federal de Joinville/SC.
Portaria nº 774, de 2008.................................................................................................................. 146/P
– Instala Procuradorias-Seccionais da União em Tabatinga/AM, Barreiras/BA, Rio Verde/GO,
Imperatriz/MA, Montes Claros/MG, Varginha/MG, Divinópolis/MG, São João de Meriti/RJ, Guaratinguetá/SP, Dourados/MS, Arapiraca/AL, Mossoró/RN, Juazeiro do Norte/CE e Serra Talhada/PE.
Portaria nº 897, de 2008.................................................................................................................. 146/P
– Instala a Procuradoria Federal no Estado do Amazonas.
Portaria nº 910, de 2008.................................................................................................................. 147/P
– Estabelece procedimentos para a concessão de audiências a particulares no âmbito da
Advocacia-Geral da União e dos órgãos a ela vinculados.
Portaria nº 1.001, de 2008............................................................................................................... 148/P
– Assunção de representação judicial pelo Escritório de Representação da ProcuradoriaGeral Federal em Campina Grande/PB, em conjunto com a Procuradoria Seccional da
União em Campina Grande/PB.
Portaria nº 1.002, de 2008............................................................................................................... 149/P
– Assunção pelas Procuradorias Federais nos Estados da Paraíba e de Rondônia,, em
caráter exclusivo, da representação judicial de autarquias e fundações
Portaria nº 1.021, de 2008............................................................................................................... 150/P
– Assunção de representação judicial pelo Escritório de Representação da Procuradoria-Geral
Federal em Uberaba/MG, em conjunto com a Procuradoria Seccional da União em Uberaba/MG.
Portaria nº 1.046, de 2008............................................................................................................... 150/P
– Constitui Comissão de Assessoramento à Gestão Institucional.
Portaria nº 1.047, de 2008............................................................................................................... 151/P
– Constitui Comissão de Sistematização Jurídica - CSJ, para assistir o Advogado-Geral da
União sobre a atuação jurídica dos órgãos da AGU e da PFG.
Portaria nº 1.052, de 2008............................................................................................................... 152/P
– Altera a Portaria nº 550/AGU, de 6 de junho de 2007, que fixa a lotação de Advogados da
União e de integrantes do quadro suplementar.
Portaria nº 1.099, de 2008............................................................................................................... 156/P
– Dispõe sobre a conciliação, em sede administrativa e no âmbito da Advocacia-Geral da
União, das controvérsias de natureza jurídica entre a Administração Pública Federal e a
Administração Pública dos Estados ou do Distrito Federal.
Portaria nº 1.121, de 2008............................................................................................................... 157/P
–Instala a Procuradoria Seccional Federal de Pelotas/RS
Portaria nº 1.175, de 2008............................................................................................................... 157/P
– Aprova o Manual de Instalação de unidades da Advocacia-Geral da União.
Portaria nº 1.247, de 2008............................................................................................................... 158/P
– Instala a Procuradoria Seccional Federal de Niterói/RJ.
Portaria nº 1.268, de 2008............................................................................................................... 159/P
– Estabelece procedimentos para o pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou
Concurso, no âmbito da Advocacia-Geral da União.
Portaria nº 1.350, de 2008............................................................................................................... 163/P
– Dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CAD da AdvocaciaGeral da União.
Portaria nº 1.547, de 2008............................................................................................................... 165/P
– Dispõe sobre a requisição de elementos de fato e de direito necessários à atuação dos
membros da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal na defesa dos
direitos e interesses da União, suas autarquias e fundações e dá outras providências.
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Portaria nº 1.549, de 2008............................................................................................................... 169/P
– Dispõe sobre os serviços de transporte nas unidades da Advocacia-Geral da União e da
Procuradoria-Geral Federal.
Portaria nº 1.790, de 2008............................................................................................................... 170/P
– Dispõe sobre a concessão da indenização de transporte regulamentada pelo Decreto nº
3.184, de 27 de setembro de 1999, no âmbito da Advocacia-Geral da União – AGU e da
Procuradoria-Geral Federal – PGF.
Portaria nº 1.829, de 2008 .............................................................................................................. 172/P
– Estabelece a forma, os critérios e os procedimentos para a atribuição da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA, instituída
pela Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002.
Portaria nº 1.831, de 2008............................................................................................................... 177/P
– Disponibilização e utilização do serviço de correio eletrônico corporativo da AdvocaciaGeral da União - AGU, por meio de sua Gerência de Tecnologia da Informação.
Portaria nº 1.862, de 2008............................................................................................................... 179/P
– Dispõe sobre a solicitação e participação em audiências com membros de qualquer juízo
ou tribunal por integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil.
Portaria nº 121, de 26 2009............................................................................................................. 180/P
– Dispõe sobre o assessoramento jurídico ao Instituto de Controle do Espaço Aéreo - ICEA,
ao Centro de Lançamento da Barreira do Inferno - CLBI e ao Centro de Lançamento de
Alcântara - CLA, bem como aos seus respectivos titulares.
Portaria nº 123, de 2009 ................................................................................................................. 180/P
– Regula a publicação de conteúdos na página da Advocacia-Geral da União na internet, e
dá outras providências.
Portaria nº 124, de 2009 ................................................................................................................. 182/P
– Divulga as metas de desempenho institucional a serem alcançadas no âmbito da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal no período de avaliação de 1º de
janeiro a 30 de junho de 2009.
Portaria nº 276, de 2009 ................................................................................................................. 185/P
– Cria a Unidade Gestora Executora Escola da Advocacia-Geral da União – EAGU.
Portaria nº 363, de 2009 ................................................................................................................. 186/P
– Instala a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso.
Portaria nº 377, de 2009 ................................................................................................................. 186/P
– Instala a Procuradoria Seccional Federal de Varginha/ MG.
Portaria nº 407, de 2009 ................................................................................................................. 186/P
– Constitui o Grupo Permanente de Representação da Advocacia-Geral da União na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA.
Portaria nº 408, de 2009 ................................................................................................................. 187/P
– Disciplina os procedimentos relativos à representação judicial dos agentes públicos de
que trata o art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, pela Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral Federal.
Portaria nº 482, de 2009 ................................................................................................................. 190/P
− Instala a Procuradoria Seccional Federal em Cascavel/PR.
Portaria nº 527, de 2009 ................................................................................................................. 191/P
− Disciplina a realização de audiências e consultas públicas em processos administrativos
que estejam sob apreciação dos órgãos da Advocacia-Geral da União - AGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF, cujo objeto verse sobre matéria de alta complexidade, com
repercussão geral e de interesse público relevante.
Portaria nº 597, de 2009 ................................................................................................................. 192/P
− Instala a Procuradoria Seccional Federal em São José dos Campos/SP.
Portaria nº 600, de 2009 ................................................................................................................. 192/P
− Atribui ao Escritório de Representação da Procuradoria-Geral Federal em Macapá/AP a
representação judicial das autarquias e fundações públicas federais que especifica.
Portaria nº 607, de 2009 ................................................................................................................. 193/P
− Dispõe sobre a condução das ações de integração entre os sistemas informacionais da
Advocacia-Geral da União e os sistemas de processo eletrônico do Poder Judiciário.
Portaria nº 690, de 2009 ................................................................................................................. 193/P
− Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos da Advocacia-Geral da
União e da Procuradoria-Geral Federal na elaboração e celebração de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta.
− 34 −

NORMAS DA AGU

Índice Cronológico

Portaria nº 758, de 2009.................................................................................................................. 195/P
− Dispõe sobre o exercício da advocacia pro bono por ocupantes de cargos efetivos de
Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador
do Banco Central ou integrante dos quadros suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
Portaria nº 760, de 2009.................................................................................................................. 195/P
− Instala a Procuradoria Seccional Federal em Juiz de Fora/MG.
Portaria nº 912, de 2009.................................................................................................................. 196/P
− Instala a Procuradoria Seccional Federal em Criciúma/SC.
ORDENS DE SERVIÇO
Ordem de Serviço nº 1, de 2008 ...................................................................................................... 3/OS
– Remaneja 60 (sessenta) Gratificações Temporárias (GT) para a Procuradoria-Geral Federal.
PORTARIAS CONJUNTAS E INTERMINISTERIAIS [NORMATIVAS]
Portaria MPAS/AGU n° 7.401, de 2000 ......................................................................................... 3/PC

− Autoriza Procuradores Federais do INSS em Porto Alegre a formalizar transação ou acordo

em causas de pequeno valor.
Portaria AGU/MI n° 28, de 2001 .................................................................................................... 3/PC
− Exercício provisório dos Procuradores Federais das extintas SUDAM e SUDENE.
Portaria AGU/PGF n° 93, de 2003.................................................................................................. 4/PC
− Constitui comissão temática − Comissão de Contencioso Judicial – CCJ.
Portaria MJ/MRE/AGU n° 72, de 2004.......................................................................................... 4/PC
− Cria Grupo de Trabalho permanente com a finalidade de propor e avaliar procedimentos
especiais de controle de ingresso de estrangeiro no território nacional, baseados em critérios de reciprocidade de tratamento a brasileiros no exterior.
Portaria AGU/PGF n° 11, de 2004.................................................................................................. 5/PC
− Constitui a Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA.
Portaria Interinstitucional nº 1, de 2004 ........................................................................................ 6/PC
− Institui o Comitê Executivo, incumbido de sugerir regras disciplinadoras do uso compartilhado das áreas de uso comum, voltadas à administração, controle e fiscalização do Edifício
Palácio do Desenvolvimento.
Portaria Interministerial AGU/MF nº 37, de 2005 ....................................................................... 6/PC
− Dispõe sobre os critérios disciplinadores do concurso de remoção, a pedido, dos membros
da carreira de Procurador da Fazenda Nacional.
Portaria Conjunta nº 1, de 2005..................................................................................................... 9/PC
− Dispõe sobre a tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional em matéria penal
entre o Ministério da Justiça, o Ministério Público Federal e a Advocacia-Geral da União.
Portaria Conjunta nº 56, de 2005................................................................................................. 10/PC
− Dispõe sobre atuação da AGU e do INCRA nas ações expropriatórias ajuizadas com fundamento no art. 243 da Constituição Federal e na Lei nº 8.257, de 26 de novembro de 1991
[Glebas nas quais localizadas plantas psicotrópicas].
Portaria Interministerial MPS/AGU nº 28, de 2006 .................................................................... 11/PC
− Autoriza a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos de decisão judicial que
determinar a aplicação da correção monetária dos 24 (vinte e quatro) primeiros salários-decontribuição anteriores aos 12 últimos pelos índices da ORTN/OTN (Lei nº 6.423, de 17 de junho
de 1977), no recálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por
idade, por tempo de serviço e do abono de permanência em serviço posteriormente transformado
em aposentadoria, todos do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, concedidos entre 21 de
junho de 1977 e 4 de outubro de 1988, desde que respeitadas as regras próprias da prescrição.
Portaria Interministerial AGU/MPS nº 16, de 2006 ................................................................... 12/PC
− Autorização para realizar transação judicial para extinguir processos judiciais que tenham por
objeto a aplicação da correção monetária dos 24 (vinte e quatro) primeiros salários-decontribuição, anteriores aos 12 últimos, pelos índices da ORTN/OTN, no recálculo da renda mensal
inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, por tempo de serviço e do abono de
permanência em serviço, posteriormente transformado em aposentadoria, todos do Regime Geral
de Previdência Social - RGPS, concedidos entre 21 de junho de 1977 e 4 de outubro de 1988.
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Portaria Conjunta nº 119, de 2007.................................................................................................13/PC
− Dispõe sobre a distribuição dos cargos da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional nas
respectivas Categorias.
Portaria Interministerial nº 233, de 2007 ......................................................................................14/PC
− Institui Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar proposta de normatização dos procedimentos de transferência de acervo documental.
Portaria Interministerial nº 45, de 2008 ........................................................................................14/PC
− Dispõe sobre a fixação de exercício na Procuradoria-Geral Federal dos servidores descritos
no caput do art. 21 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.
Portaria Interministerial AGU/MPS nº 8, de 2008 .......................................................................15/PC
– Institui o Programa de Redução de Demandas Judiciais do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.
Portaria Interministerial AGU/MPS nº 9, de 2008 .......................................................................17/PC
– Dispõe sobre o uso de imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social pela Advocacia-Geral da União.
Portaria Interministerial AGU/MPS nº 10, de 2008 .....................................................................18/PC
– Dispõe sobre a reestruturação das unidades da Procuradoria Federal Especializada junto
ao Instituto Nacional do Seguro Social - PFE/INSS.
Portaria Interministerial AGU/MF nº 16, de 2008 .......................................................................20/PC
– Indicação de Advogados da União e Procuradores da Fazenda Nacional para formação de
quadro que deverá se dedicar exclusivamente às atividades que lhes forem atribuídas pela
Corregedoria, seja de natureza disciplinar ou correicional.
Portaria Conjunta AGU/PGF nº 2, de 2009 ..................................................................................21/PC
– Cria e disciplina, no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, os grupos de discussão temática referentes às suas áreas de atuação.
Portaria Interministerial AGU/MF/BC nº 19, de 2009 ................................................................23/PC
− Dispõe sobre o registro das atividades funcionais dos Advogados da União, Procuradores
da Fazenda Nacional, Procuradores Federais, Procuradores do Banco Central do Brasil e
dos integrantes do Quadro Suplementar da Advocacia-Geral da União, de que trata o art. 46
da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
Portaria Interministerial AGU/MF/BC nº 20, de 2009 ................................................................25/PC
− Dispõe sobre o exercício da atividade de magistério por Advogados da União, Procuradores
da Fazenda Nacional, Procuradores Federais, Procuradores do Banco Central do Brasil e
pelos integrantes do Quadro Suplementar da Advocacia-Geral da União, de que trata o art.
46 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
ATOS DO CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO [NORMATIVOS]
Resolução n° 1, de 2000 ...................................................................................................................3/ CS
− Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União − CS/ AGU.
Resolução n° 1, de 2002. ..................................................................................................................6/ CS
− Dispõe sobre os critérios disciplinadores dos concursos públicos de provas e títulos destinados ao provimento de cargos de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional
de 2ª Categoria das respectivas Carreiras da Advocacia-Geral da União.
Resolução nº 2, de 2005.................................................................................................................. 14/ CS
− Promoções retroativas de Assistentes Jurídicos e Advogados da União. Procedimentos.
Resolução nº 5, de 2005.................................................................................................................. 18/ CS
− Dispõe sobre o Regulamento de Promoções relativas às Carreiras da Advocacia-Geral da União.
Resolução nº 13, de 2007.................................................................................................................22/CS
− Fixa entendimento quanto às alíneas "g" e "h" do art. 14 do REGULAMENTO DE PROMOÇÕES, publicado por meio da Resolução nº 05 de 8 de dezembro de 2005.
Resolução nº 11, de 2008.................................................................................................................22/CS
– Dispõe sobre o Regulamento de promoções relativas às Carreiras da Advocacia-Geral da União

− XXXVI −

NORMAS DA AGU

Índice Temático

ÍNDICE TEMÁTICO

− XXXVII −

NORMAS DA AGU

Índice Temático

− XXXVIII −

NORMAS DA AGU

Índice Temático

ÍNDICE TEMÁTICO GERAL
ASSUNTO

ATO

ANO

A
Abandono de cargo ................................................................................................................................ Parecer n° GQ-84
1995
Parecer n° GQ-143
1998
Abandono de cargo. Animus de abandonar o cargo. Demissão .......................................................... Parecer n° GQ-205
1999
Abandono de cargo. Ônus da prova ...................................................................................................... Parecer n° GQ-148
1998
Parecer n° GQ-201
1999
Abandono de cargo. PAD. Nulidade do processo. Prescrição. ............................................................ Parecer n° GM-07
2000
Abandono de cargo. Prescrição. Exoneração ex officio ....................................................................... Parecer n° GQ-202
1999
Parecer n° GQ-210
1999
Abandono de cargo. Prescrição. Extinção de punibilidade ................................................................... Parecer n° GQ-206
1999
Parecer n° GQ-207
1999
Ação contra a União – aforamento na capital de Estado-membro ....................................................... Súmula nº 23
2006
Instrução Normativa nº 7 2006
Ações de saúde. Piso. Art. 77, I, b, do ADCT ....................................................................................... Parecer n° GM-16
2001
Ações relevantes .................................................................................................................................... Portaria n° 87
2003
Ações sociais .......................................................................................................................................... Parecer n° GM-27
2001
Acervo documental da atividade de dívida ativa da Procuradoria-Geral Federal do INSS - Grupo de Trabalho . Portaria Interministerial nº 233 2007
Acervo documental da Secretaria da Receita Previdenciária – SRP – Grupo de Trabalho ................ Portaria Interministerial nº 233 2007
Acesso aos sistemas corporativos da Previdência Social às unidades da Procuradoria-Geral Federal .... Portaria Interministerial nº 10 2008
Acompanhamento do PAC. Grupo Executivo na AGU - GEPAC/AGU ................................................ Portaria nº 603
2007
Acórdão conforme a lei e a jurisprudência dispensa recurso ............................................................... Instrução Normativa n° 12 2001
Acordo/transação. Causas de pequeno valor - INSS. Autorização ...................................................... Portaria n° 1.035
2000
Acordo/transação nos Juizados Especiais Federais ............................................................................. Portaria nº 109
2007
Acumulação ilícita de cargos. Compatibilidade de horário. Estipêndios .............................................. Parecer n° GQ-145
1998
ADIN. Suspensão de dispositivos da CLT por liminar do STF ............................................................. Parecer n° GQ-213
2000
Adjunto do Advogado-Geral da União - Atribuições .............................................................................. Portaria nº 14
2007
Advocacia-Geral da União – unidades de difícil provimento ................................................................ Portaria n° 1.118
2005
Advocacia em causa própria por advogados públicos federais ............................................................ Orientação Normativa nº 27 2009
Advocacia pro bono – exercício por Advogados públicos federais ..................................................... Portaria n° 758
2009
Orientação Normativa nº 27 2009
Advogado da União – distribuição de cargos por categoria.................................................................. Portaria nº 477
2007
Advogado da União - lotação ................................................................................................................. Portaria nº 550
2007
Advogado da União. Exercício das atribuições do cargo...................................................................... Ato Regimental n° 8
2002
Advogado da União. Exercício de cargo em comissão em órgão diverso da lotação ......................... Ato regimental nº 6
2008
Advogado funcionário público. Horário de trabalho e remuneração..................................................... Parecer n° GQ-24
1994
Advogados da União – lotação .............................................................................................................. Portaria n° 550
2007
Advogados da União – indicação para compor Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar .................. Portaria nº 572
2006
Advogados da União da PU/Bahia - designação para atuar na Justiça Federal de Mato Grosso ...... Portaria nº 757
2008
Advogados da União da PU/Goiás - designação para atuar na Justiça Federal de Mato Grosso ...... Portaria nº 757
2008
Advogado-Geral da União: limites de atuação em transação/desistência de ações ........................... Parecer n° GQ-03
1993
Advogados públicos federais – exercício da advocacia pro bono ....................................................... Orientação Normativa nº 27 2009
Advogados públicos federais – exercício da atividade de magistério .................................................. Portaria Interministerial nº 20 2009
Advogados públicos federais – registro das atividades funcionais ....................................................... Portaria Interministerial nº 19 2009
Afastamento de servidor. Estudo ou missão oficial no exterior ............................................................ Parecer n° GQ-142
1998
Afastamento para curso de aperfeiçoamento e estudos ....................................................................... Portaria n° 219
2002
Afastamento para participar de curso de pós-graduação ..................................................................... Portaria n° 952
2001
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HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
“A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO É A INSTITUIÇÃO QUE, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS
DE ÓRGÃO VINCULADO, REPRESENTA A UNIÃO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, CABENDO-LHE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR QUE DISPUSER SOBRE SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, AS ATIVIDADES
DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO PODER EXECUTIVO.” (CF, ART. 131.)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Antes da promulgação da Constituição da República de 5 de outubro de 1988 a representação judicial da União (Administração direta) estava a cargo do Ministério Público
da União e as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo
estavam confiadas à Advocacia Consultiva da União,37 que tinha como instância máxima a
Consultoria-Geral da República38 e era composta pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (no Ministério da Fazenda), pelas Consultorias Jurídicas (nos demais Ministérios,
Estado-Maior das Forças Armadas e Secretarias da Presidência da República), pelos órgãos
jurídicos dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República, pelas ProcuradoriasGerais e departamentos jurídicos das autarquias e das fundações federais, e pelos órgãos
jurídicos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União. Exercia parcialmente a representação extrajudicial
da União a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, como órgão do Ministério da
Fazenda. A representação judicial da União esteve afeta ao Ministério Público da União até
o advento da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, com exceção daquela
referente às causas de natureza fiscal que passaram à antiga Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional desde a promulgação da Carta Política, por força do art. 29, § 5°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
A AGU NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
2.

A Constituição de 1988, no seu Título IV, dispôs sobre a ORGANIZAÇÃO DOS
PODERES e, sob esse Título, destinou o Capítulo I ao PODER LEGISLATIVO, o Capítulo II
ao PODER EXECUTIVO, o Capítulo III ao PODER JUDICIÁRIO e o Capítulo IV às FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA, inserindo neste último Capítulo o MINISTÉRIO PÚBLICO,
na Seção I, e a ADVOCACIA PÚBLICA, na qual se inclui a ADVOCACIA-GERAL DE UNIÃO, na
Seção II. Teve o Constituinte o cuidado de situar a Advocacia-Geral da União fora dos três
Poderes da República, não para que formasse um “quarto poder”, mas para que pudesse
atender, com independência, aos três Poderes, tendo presente que a representação judicial da
União − função essencial à Justiça −, confiada à nova Instituição, envolveria os três Poderes da República. Também deixou claro que a Advocacia-Geral da União ficaria responsável
pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos apenas do Poder Executivo. Portanto, o laço mais forte a unir a Advocacia-Geral da União ao Poder Executivo decorre
desses serviços que lhe presta, com exclusividade.
37
38

Ver Decreto n° 93.237, de 1986.
Ver Decreto n° 92.889, de 1986, e Decreto n° 93.237, de 1986.
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3.
A Advocacia-Geral da União nasceu da necessidade de organizar em Instituição única a
representação judicial e extrajudicial da União e as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo, propiciando ao Ministério Público o pleno exercício de sua
função essencial de “defesa da ordem jurídica − essencial à Justiça −, do regime democrático,
dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis”, desvencilhando-o da representação judicial da União, por vezes incompatível com os seus outros misteres.
A ESTRUTURA DA AGU EM SUA LEI ORGÂNICA
4.
Consoante preconizado no art. 131 da Constituição de 1988, veio a dispor sobre a
organização e funcionamento da nova Instituição a Lei Complementar n° 73, de 10 de
fevereiro de 1993, que instituiu a “Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União” e cuidou
de forma mais pormenorizada do braço contencioso da Instituição, de sua representação
judicial, uma vez que já existia, em organização sistêmica, a Advocacia Consultiva da União, a qual tinha na Consultoria-Geral da República sua instância mais elevada, responsável
pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo.
5.
Os Órgãos da Advocacia-Geral da União – AGU, segundo a Lei Orgânica da Instituição, foram classificados como:
– órgãos de direção superior: Advogado-Geral da União,39 Procuradoria-Geral da
União, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,41 Consultoria-Geral da União,42 Conselho Superior da Advocacia-Geral da União43 e Corregedoria-Geral da Advocacia da União;44
40

– órgãos de execução: Procuradorias Regionais da União,45 Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional,9 Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal,46
Procuradorias da Fazenda Nacional nos Estados e no Distrito Federal,10 Procuradorias Seccionais da União,47 Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional,11 Consultoria da União48
e Consultorias Jurídicas49 nos Ministérios;
– órgãos vinculados: Procuradorias e Departamentos jurídicos de autarquias e fundações públicas federais.50

39
O Advogado-Geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo e exerce a
representação judicial da União perante o Supremo Tribunal Federal.
40
O Procurador-Geral da União exerce a representação judicial da União perante os tribunais superiores em quaisquer causas, ressalvadas aquelas de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
41
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional presta assessoramento jurídico e consultoria ao Ministério da Fazenda
[funções exercidas pelas Consultorias Jurídicas nos demais Ministérios] e exerce a representação judicial da União na
execução da dívida ativa de caráter tributário e nas causas de natureza fiscal. Com a promulgação da Constituição
de 1988 a antiga PGFN passou a exercer a representação judicial de União nas causas de natureza fiscal, mesmo antes
da expedição da Lei Complementar n° 73, de 1993, por força do art. 29, § 5°, do ADCT.
42
A Consultoria-Geral da União colabora com o Advogado-Geral da União em seu assessoramento jurídico ao
Presidente da República.
43
O Conselho Superior da AGU é composto de membros natos [Advogado-Geral da União, Procuradores-Gerais da União e da
Fazenda Nacional, Consultor-Geral da União e Corregedor-Geral da União] e de membros eleitos [um representante de cada
Carreira] com mandato de dois anos, e tem funções restritas: tratar dos concursos de ingresso nas Carreiras da Instituição,
organizar listas de promoções e remoções dos membros efetivos da AGU e decidir sobre estágio confirmatório.
44
A Corregedoria-Geral da AGU, conforme a Lei Complementar n° 73, de 1993, tem sua atuação voltada tão somente para os órgãos
jurídicos da Instituição, inclusive os vinculados, e para os membros da AGU, não se ocupando dos demais órgãos e servidores.
45
As Procuradorias Regionais da União e da Fazenda Nacional se localizam nas Capitais que sejam sede de Tribunal
Regional Federal [Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife].
46
As Procuradorias da União e da Fazenda Nacional estão localizadas nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal.
47
As Procuradorias Seccionais da União e da Fazenda Nacional se localizam em cidades do interior dos Estados.
48
A Consultoria da União, órgão da Consultoria-Geral da União, é composta pelos Consultores da União.
49
As Consultorias Jurídicas, localizadas nos Ministérios, exercem as atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos no âmbito das respectivas Pastas.
50
Os Órgãos Vinculados à AGU são responsáveis pela representação judicial e extrajudicial e pelas atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos das autarquias e fundações federais.
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Além dos órgãos que dizem respeito às atividades finalísticas da AGU, a sua Lei
Orgânica previu ainda os seguintes órgãos de administração:
– Gabinete do Advogado-Geral da União, Diretoria-Geral de Administração, Centro
de Estudos51 e Secretaria de Controle Interno.52
6.

Até o início do ano 2000 a Advocacia-Geral da União funcionou com essa estrutura.

FUNCIONAMENTO DA AGU – FORÇA DE TRABALHO
7.
Os Órgãos responsáveis pela representação judicial da União, precisamente aqueles do Gabinete do Advogado-Geral da União e os integrantes da Procuradoria-Geral da
União53 (Órgão central, Procuradorias Regionais, Procuradorias nos Estados, Procuradorias
Seccionais) em todo o território nacional, a Corregedoria-Geral da AGU, o Gabinete do
Advogado-Geral da União, o Centro de Estudos Victor Nunes Leal e a Diretoria-Geral de
Administração da AGU foram implantados com servidores requisitados ou cedidos de
ministérios, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, de
outros Poderes da República, de Estados, Distrito Federal e Municípios. O minguado quadro
de pessoal que a AGU recebeu da extinta Consultoria-Geral da República se resumia a
dezesseis servidores efetivos.
8.
Desde o início de suas atividades – fevereiro de 1993 – até o início do ano 2000
a representação judicial da União, a cargo da AGU, era exercida pelos titulares dos
cargos em comissão de órgãos de direção e de execução e por Procuradores da Fazenda
Nacional, Assistentes Jurídicos e cerca de trinta Advogados da União (oriundos do
primeiro concurso público realizado para essa Carreira) todos eles auxiliados por Procuradores de autarquias e fundações e outros bacharéis em Direito, detentores de cargos
em comissão na AGU.
9.
No início do ano 2000 ingressaram nos quadros da AGU, mediante concurso
público – o segundo –, cerca de trezentos Advogados da União e, em seguida, outro
tanto de Assistentes Jurídicos provenientes do primeiro concurso público realizado para
essa Carreira. 54 Também foram realizados dois concursos para cargos de Procurador da
Fazenda Nacional até 2002.
CORREIÇÕES DA AGU – MEDIDAS ADOTADAS – ÓRGÃOS NOVOS
10.
As correições realizadas pela Corregedoria-Geral da AGU em Órgãos jurídicos
de autarquias e fundações federais vinham indicando a necessidade de mudança na
representação judicial de grande parte dessas entidades, principalmente aquelas de
âmbito local e de pequeno porte, como era o caso de escolas técnicas, agrotécnicas
centros federais de educação tecnológica, além de outras. Essas entidades, sendo de
âmbito local, muitas localizadas em pequenos municípios, não dispunham de meios
para acompanhar até as últimas instâncias, as ações judiciais de seu interesse, ficando
praticamente indefesas. As correições identificaram também deficiência na representação judicial de algumas autarquias e fundações de grande porte, pela falta de recursos
humanos em quantidade e qualidade desejadas.
51

O Centro de Estudos da AGU, denominado Victor Nunes Leal, foi instalado no ano de 2000.
A Secretaria de Controle Interno da AGU ainda não foi instalada, ficando as suas atribuições temporariamente
confiadas à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República.
53
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável pela representação judicial da União na execução da dívida
ativa de caráter tributário e nas causas de natureza fiscal, já se encontrava organizada nacionalmente seguindo os
órgãos do Ministério da Fazenda, pois era responsável pelo assessoramento jurídico e consultoria àquela Pasta.
54
Aquele foi o primeiro e único concurso público de ingresso na Carreira de Assistente Jurídico do quadro da AGU,
pois a Carreira foi extinta e os cargos foram transformados em cargos de Advogado da União pelo art. 11 da Medida
Provisória no 43, de 2002, convertida na Lei n° 10.549, de 2002.
52
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11.
Ante esse quadro, com base no art. 131 da Constituição, do qual consta que a
“Advocacia-Geral da União é a Instituição que, diretamente ou através de órgão
vinculado, representa a união, judicial e extrajudicialmente”, considerando que a representação judicial daquelas entidades, descentralizadas da União, poderia ser feita diretamente pela Instituição, e havendo a AGU recebido expressivo número de Advogados
da União no início do ano 2000, foi possível à Instituição, ainda no primeiro semestre
daquele ano, mediante ato legislativo,55 assumir a representação judicial de quase uma
centena de autarquias e fundações, “até que lei dispusesse sobre a nova forma de representação judicial, direta e indireta, da União, consideradas as suas entidades autárquicas
e fundacionais, bem como sobre a prestação de consultoria e assessoramento jurídicos a
essas entidades.”
12.
Os resultados positivos da assunção pela AGU da representação judicial das pequenas entidades e, mais expressivamente, de algumas autarquias e fundações federais de grande porte são notórios, mormente no que diz respeito à redução dos vultosos valores das
condenações judiciais impostas aos cofres públicos. A representação judicial dessas entidades concentrada na AGU permitiu ainda conferir tratamento uniforme a matérias comuns à
Administração direta e indireta (autarquias e fundações).
13.
Os altíssimos valores das condenações judiciais sofridas pelo Tesouro determinaram
se criasse, na Procuradoria-Geral da União, o Departamento de Cálculos e Perícias,56 setor
especializado que vem auxiliando eficaz e decisivamente o segmento contencioso da Instituição, incluindo os das autarquias e fundações federais. São notáveis os resultados obtidos a
partir do refazimento desses cálculos, reduzindo significativamente os valores efetivamente
devidos pela União.
14.
As correições empreendidas pela Corregedoria-Geral da AGU também identificaram irregularidades em órgãos jurídicos que conduziram à instauração de diversos processos
administrativos disciplinares. A conclusão desses processos e julgamentos proferidos pelo
Tribunal de Contas da União em matérias da alçada daquela Corte de Contas exigiu a criação, também na Procuradoria-Geral da União, da Coordenadoria de Ações de Recomposição do Patrimônio da União,57 órgão específico para recuperar perdas patrimoniais sofridas pela União e promover a execução de títulos judiciais e extrajudiciais, inclusive os
expedidos pelo Tribunal de Contas da União.
MEDIDAS RACIONALIZADORAS – ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS
15.
Ao longo desses anos foi vista a necessidade de racionalizar serviços a cargo das
Procuradorias Regionais da União58 e das Procuradorias da União59 situadas nas mesmas
capitais. A racionalização reclamada, depois de autorizada em lei,60 conduziu à unificação,
na Procuradoria Regional, das duas estruturas existentes, com absorção da Procuradoria da
União pela respectiva Procuradoria Regional da União situada na mesma capital. Com a
unificação das procuradorias, foram eliminadas unidades dúplices desnecessárias, passando os representantes judiciais da União a atuar na primeira e na segunda instâncias, otimizando os trabalhos.

55

Ver arts 11-A e 11-B da Lei n° 9.028, de 1995 [Medida Provisória n° 2.180-35, de 2001].
Ver art. 8º-D da Lei n° 9.028, de 1995.
Ver art. 8°-E da Lei n° 9.028, de 1995.
58
As Procuradorias Regionais da União atuavam apenas na 2ª instância [tribunais regionais situados nas Capitais onde
estas têm sede].
59
As Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal atuam na 1ª instância das Justiças Federal e do Trabalho.
60
Ver art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.028, de 1995.
56
57
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16.
Na esteira da racionalização, e também com autorização legislativa,61 foram desativadas
procuradorias seccionais localizadas em cidades que apresentavam pequena movimentação processual de interesse da União, ficando os serviços concentrados na Seccional mais próxima ou na
Procuradoria da União, eliminando-se gastos com a manutenção de estruturas, permitindo melhor
utilização de recursos humanos, principalmente de representantes judiciais da União que, localizados naquelas Seccionais, cuidavam de pequeno número de processos judiciais. Pelos mesmos
motivos também deixaram de ser instaladas outras Procuradorias Seccionais.
17.
O Ato Regimental62 da estrutura básica da Procuradoria-Geral da União – PGU (com
suas Procuradorias Regionais, da União e Seccionais) foi expedido em junho de 2002, e cuidou
também do Gabinete do Procurador-Geral da União; e dos Departamentos Judicial Cível; Judicial
Trabalhista; Judicial de Órgãos e Entidades Sucedidos pela União; Judicial Internacional e de
Recomposição do Patrimônio da União; para Assuntos Especiais e Orientação Processual; de
Cálculos e Perícias; além de Coordenações-Gerais. Contudo, a PGU ainda não teve integralmente
implantada a sua estrutura pela falta dos cargos em comissão indispensáveis para tanto.
18.
Enquanto se empreendiam as mudanças nas Procuradorias da União, igualmente se
implantava no Gabinete do Advogado-Geral da União o Núcleo63 de acompanhamento de
feitos judiciais de interesse da União, e de suas autarquias e fundações, em tramitação
perante o Supremo Tribunal Federal, cuja atuação concentrou-se especialmente no acompanhamento das causas de maior relevância e interesse público.
19.
Todas as Procuradorias da AGU (Geral, Regionais, da União e Seccionais) passaram
a contar com setor específico para o acompanhamento e controle especiais de feitos considerados relevantes, assim considerados pela possibilidade de acarretar expressivo dano ao
erário, seja pelo seu valor individualizado, ou pela multiplicação de seus efeitos, ou ainda
por envolver assuntos relacionados às políticas públicas de interesse social.
20.
Revistas as estruturas do braço contencioso da Advocacia-Geral da União, voltaramse as atenções para a remodelagem do seu braço consultivo, aquele advindo da antiga Advocacia Consultiva da União, como já visto.
21.
A Lei Complementar n° 73, de 1993, que instituiu a “Lei Orgânica da Advocacia-Geral
da União”, criou a Consultoria-Geral da União como órgão de direção superior da Instituição,
mas incumbiu-a apenas (embora principalmente) de colaborar com o Advogado-Geral da União
em seu assessoramento jurídico ao Presidente da República produzindo pareceres, informações e demais trabalhos jurídicos que lhe sejam atribuídos pelo chefe da Instituição.64 Ficou a
Consultoria-Geral da União isolada do restante do segmento consultivo da Instituição, notadamente das Consultorias Jurídicas que receberam tratamento em capítulo autônomo da Lei.
22.
Para suprir a lacuna da Lei e tornar coerente a classificação do Órgão como de direção superior, o Advogado-Geral da União, expediu Ato Regimental65 dispondo sobre a
competência, a estrutura e o funcionamento da Consultoria-Geral da União, bem como as
atribuições de seu titular e demais dirigentes.66 A Consultoria-Geral da União, além da
Consultoria da União (integrada pelos Consultores da União), passou a contar com um
Gabinete e os Departamentos de Assuntos Extrajudiciais, de Orientação e Coordenação de
61

Ver art. 3°, § 4°, da Lei n° 9.028, de 1995.
Ato Regimental n° 5, de 19 de junho de 2002.
Implantado pela Portaria AGU n° 224, de 2000.
64
Ver arts. 2°, I, c, e 10 da Lei Complementar n° 73, de 1993.
65
Ato Regimental no 1, de 2002. O Ato Regimental nº 5, de 27.9.2007, reorganizou a Consultoria-Geral da União e
revogou o Ato Regimental nº 1, de 2002.
66
A competência para dispor sobre essas matérias foi conferida ao Advogado-Geral da União pelo art. 45, § 1°, da Lei
Complementar n° 73, de 1993.
62
63
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Órgãos Jurídicos, de Acompanhamento de Feitos Estratégicos perante o Supremo Tribunal
Federal,67 de Análise de Atos Normativos e de Informações Jurídico-Estratégicas e de Coordenações-Gerais, incumbindo-se de coordenar a atuação das Consultorias Jurídicas dos
Ministérios e de coordenar e orientar a atuação dos Órgãos Jurídicos das autarquias e fundações públicas68, com a participação da Consultoria Jurídica do Ministério a que estivessem
subordinados. Registra-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Órgão de direção
superior da AGU, submete-se às normas disciplinadoras das Consultorias Jurídicas no que
concerne às atividades de consultoria e assessoramento jurídicos prestados ao Ministério da
Fazenda. Também a Consultoria-Geral da União ainda não teve integralmente implantada a
sua estrutura pela falta dos cargos em comissão indispensáveis para tanto.
23.
As Consultorias Jurídicas, órgãos de execução da AGU, já se encontravam estruturadas nos respectivos ministérios e assim foram mantidas. Situação nova surgiu com a criação do Ministério da Defesa, em substituição aos três Ministérios Militares – Marinha,
Exército e Aeronáutica – e ao Estado-Maior das Forças Armadas – EMFA, este absorvido
pelo novo Ministério e aqueles transformados em Comandos Militares integrantes do Ministério da Defesa, fato que recomendou se criassem, na Consultoria Jurídica do Ministério da
Defesa, as Consultorias Jurídicas-Adjuntas dos Comandos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica. Até o momento, a Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, e suas Consultorias-Adjuntas, foram as únicas a terem suas competências, estruturas e funcionamentos
disciplinados em ato do Advogado-Geral da União.69 As demais Consultorias permanecem
regidas por atos editados pelos respectivos Ministros de Estado, assim como a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional.
24.
Outra medida, que contou com autorização legislativa,70 de fundamental importância
para racionalizar as atividades de assessoramento jurídico, propiciando orientação uniforme
para temas comuns de interesse de órgãos da Administração direta localizados fora do Distrito Federal foi a criação dos Núcleos de Assessoramento Jurídico. Até setembro de 2002
foram instalados três desses Núcleos – em Goiânia, Fortaleza e Porto Alegre.71
25.
Os Núcleos de Assessoramento Jurídico, órgãos integrantes da Consultoria-Geral
da União, representam mais uma medida de racionalização de serviços, de uniformidade de
orientação jurídica e de economia, uma vez que evita a mantença de várias unidades com as
mesmas finalidades em Órgãos dos Ministérios localizados fora do Distrito Federal.
ÓRGÃOS VINCULADOS – A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
26.
Estabelecidas as estruturas (embora não implantadas integralmente) dos Órgãos da
Instituição responsáveis pela representação judicial da União e pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo, no que diz respeito à Administração
direta, retoma a Instituição a questão relativa aos seus Órgãos Vinculados, responsáveis
pela representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações federais, bem como
pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos a essas entidades da Administração indireta.

67
Absorveu o Núcleo de acompanhamento de feitos judiciais de interesse da União, e de suas autarquias e fundações,
em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal objeto do item 17. Atualmente esse acompanhamento, no que diz
respeito a causas de interesse da Administração direta, é feito, sob o comando do Advogado-Geral da União, pela
Secretaria-Geral de Contencioso, e aquelas de interesse de autarquias e fundações federais (exceto do Banco Central do
Brasil) pela Procuradoria-Geral Federal.
68
Observa-se que o Ato Regimental nº 1, de 2002, precedeu a criação da Procuradoria-Geral Federal. O ato Regimental nº 1, de 2002, foi revogado pelo Ato Regimental nº 5, de 2007.
69
Ver Ato Regimental n° 6, de 2002.
70
Ver art. 8°-F da Lei n° 9.028, de 1995 [Medida Provisória n° 2.180-35, de 2001].
71
Portarias nos 306, 359 e 720, de 2002.
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27.
Ao tempo em que a Advocacia-Geral da União assumia a representação judicial
de quase uma centena de autarquias e fundações, conforme visto nos itens 10, 11 e 12,
era criada a Carreira de Procurador Federal 72, reunindo, sob denominação única os
profissionais do Direito responsáveis pelas atividades de representação judicial e extrajudicial e daquelas de consultoria e assessoramento jurídicos das autarquias e fundações
federais, passo fundamental para a organização e racionalização da atuação dos integrantes da nova Carreira.
28.
Na AGU, concomitantemente, era criada, via legislativa, a Coordenadoria dos
Órgãos Vinculados à AGU,73 para auxiliar o Advogado-Geral no exercício de suas atribuições de orientação normativa e supervisão técnica dos órgãos jurídicos das autarquias e
fundações públicas, os Órgãos Vinculados, assim denominados pela Lei Complementar n°
73, de 1993.74 Essa Coordenadoria teve o seu funcionamento disciplinado em ato75 do Advogado-Geral da União e representou passo decisivo na racionalização da distribuição dos
Procuradores Federais e na detecção de problemas ocorrentes na Administração indireta
(autarquias e fundações).
29.
Da Coordenadoria dos Órgãos Vinculados evoluiu-se para a criação da Procuradoria-Geral Federal,76 como órgão autônomo vinculado à Advocacia-Geral da União e sob a
sua supervisão direta, com o objetivo de reunir, sob administração única, as atividades de
representação judicial e extrajudicial e aquelas de consultoria e assessoramento jurídicos da
Administração indireta (autarquias e fundações federais), em tudo iguais àquelas exercidas
pela AGU em relação à Administração direta.
30.
A criação da Procuradoria-Geral Federal representa mais uma ação governamental em busca da racionalidade, economia e otimização das atividades constitucionais da
Advocacia-Geral da União, retirando da subordinação dos dirigentes de autarquias e fundações decisões importantíssimas de representação judicial da União, bem como de consultoria
e assessoramento jurídicos, atividades que devem ser orientadas pelo Advogado-Geral da
União. A Constituição não distinguiu a Administração direta da indireta quanto à defesa do
patrimônio público federal, apenas admitiu que a AGU pudesse fazer a representação judicial e extrajudicial através de órgãos a ela vinculados.77
31.
A única entidade autárquica federal cuja Procuradoria-Geral não foi absorvida pela
Procuradoria-Geral Federal é o Banco Central do Brasil e, da mesma forma, os Procuradores
do Banco Central também não integram a Carreira de Procurador Federal, embora constantemente reivindiquem essa integração.
INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DA AGU
32.
Não era suficiente, contudo, imprimir mudanças e aperfeiçoamentos diretamente
ligados às atividades finalísticas da Instituição. Para se alcançar a excelência no desempenho das atividades institucionais da Advocacia-Geral da União, era necessário
dotar os seus membros dos meios necessários ao pleno cumprimento da missão constitucional da AGU.

72

Ver art. 35 e seguintes da Medida Provisória n° 2.229-43, de 2001.
Ver art. 8°-A, da Lei n° 9.028, de 1995 [Medida Provisória n° 2.180-35, de 2001].
Ver arts. 17 e 18 da Lei Complementar n° 73, de 1993.
75
Ver Ato Regimental nº 1, de 2000.
76
Ver Lei n° 10.480, de 2002 - art. 9° e seguintes.
77
Ver art. 131, caput, da Constituição.
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33.
Foi organizada, em ato do Advogado-Geral da União,78 a Diretoria-Geral de Administração– DGA, de modo a oferecer, aos órgãos voltados às atividades finalísticas e a
seus servidores, o suporte e os serviços necessários ao bom desempenho de suas atribuições
institucionais. Dispunha a DGA de unidades regionais descentralizadas para atender, por
região, os órgãos finalísticos da Instituição. Cumpre destacar os avanços realizados para a
completa informatização da Instituição. Em 2002 a DGA foi substituída pela SecretariaGeral, com estrutura e quadro de cargos comissionados estabelecidos em decreto.79
34.
Era necessário também cuidar do permanente aprimoramento dos profissionais do
Direito responsáveis pelas atividades jurídicas da Instituição. Para tanto foi implantado na
AGU, ainda no ano de 2000, o Centro de Estudos Victor Nunes Leal,80 órgão especialmente voltado à promoção, organização e coordenação das atividades destinadas ao aperfeiçoamento profissional dos Membros da Advocacia-Geral da União e de seus Órgãos Vinculados, bem como à atualização e à especialização do respectivo conhecimento jurídico. O
Centro de Estudos atualmente também é responsável pelo aprimoramento e capacitação dos
demais servidores da AGU. O Centro de Estudos Victor Nunes Leal conta com unidades
descentralizadas nas Procuradorias Regionais da AGU e vem desenvolvendo intensa atividade no sentido de difundir conhecimentos e aperfeiçoar a atuação de todos os integrantes
da Instituição. O Centro conta com revista “virtual” na Internet e em 2002 lançou o primeiro
número de sua revista impressa.
35.
Até o momento não foi implantada a Secretaria de Controle Interno da Advocacia-Geral da União. Essas atividades, desde o início do funcionamento da Instituição, foram
confiadas à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República.81
36.
Para possibilitar o acompanhamento permanente e a atuação oportuna e eficiente dos
órgãos do contencioso, inclusive pela identificação das ações consideradas relevantes, que
exijam acompanhamento especial, foi implantado o Sistema de Controle das Ações da
União – SICAU.82
O QUADRO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA AGU
37.
Foi dito retro (item 7) que a Advocacia-Geral da União funcionava, desde o início de
suas atividades, com servidores requisitados ou cedidos, à exceção dos integrantes de suas
carreiras jurídicas. Essa era uma situação que reclamava solução que melhor atendesse o
interesse da Instituição de contar com seu próprio quadro de servidores administrativos,
de modo a permitir a estabilidade dos serviços e a fixação da memória da Instituição. Em
julho de 2002, por medida legislativa,83 foram integrados ao Quadro de Pessoal da AGU
1580 servidores administrativos que, originários de ministérios, autarquias e fundações
federais, se encontravam em exercício na Instituição, criando a lei para esses servidores
gratificação de desempenho específica. O próximo passo deverá ser a criação de carreiras de
apoio específicas − já há proposta da AGU a respeito −, à semelhança do que ocorre com o
Ministério Público, o Judiciário e outras instituições e entidades governamentais.

78

Ver Ato Regimental nº 3, de 2000, revogado em 2002.
Ver Decreto n° 4.368, de 2002.
O Centro de Estudos da Advocacia-Geral da União, denominado Victor Nunes Leal, atualmente constitui-se na
“Escola da Advocacia-Geral da União”, conforme o Ato Regimental nº 2, de 15 de agosto de 2005.
81
Ver Decreto n° 767, de 1993 e art. 16 da Lei nº 9.028, de 1995.
82
Ver as Portarias nos 81, de 2003, e 431, de 2006, que revogou a primeira.
83
Ver a Lei n° 10.480, de 2002 - art. 1° e seguintes.
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ESPAÇO FÍSICO – DIFICULDADES – INÍCIO DE SOLUÇÃO
38.
A Advocacia-Geral da União veio, ao longo desses doze anos, implantando, a cada passo,
órgãos e unidades necessários ao seu integral funcionamento. Não dispondo de espaços suficientes nas salas que ocupava nos Anexos II, III e IV do Palácio do Planalto, buscou outros espaços e
foram instalados órgãos e unidades em outros prédios públicos no Setor de Autarquias Sul, no
Setor Bancário Norte e no Setor de Indústrias.. Essa diversidade de espaços e endereços dificultava a administração e a integração das atividades da Instituição.
39.
Para remover mais essas dificuldades, e buscando sempre a racionalidade e a eficiência,
no início de 2002, com a desativação de setores do Departamento de Imprensa Nacional,84 foi
propiciada à Advocacia-Geral da União a oportunidade de reunir no mesmo espaço (no prédio
administrativo do DIN – Setor de Indústrias Gráficas), suas principais atividades, continuando o
esforço para reunir em endereço único todos os órgãos e unidades que funcionam em Brasília.
Com o mesmo desiderato são envidados permanentes esforços para reunir em sede única todos os
órgãos e unidades da AGU nas demais unidades da federação.
PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL DA AGU
40.
A estrutura da Advocacia-Geral da União prevista na Lei Complementar n° 73, de
1993, tímida e restrita aos principais órgãos voltados às atividades finalísticas, foi implantada emergencialmente para fazer funcionar, de imediato, a nova Casa, pois, da forma como
redigido, o art. 29, caput,85 do ADCT não deixou espaço a período de vacatio legis86 para
que se concebesse, planejasse e implantasse, de forma mais científica, estrutura compatível
com as relevantíssimas e gigantescas atribuições constitucionais da nova Instituição antes da
entrada da lei em vigor. Presente esse cenário, no início do ano 2001, após a adoção das
medidas mais urgentes ligadas às atividades finalísticas da Instituição, sentiu a AdvocaciaGeral da União a necessidade de imprimir à sua estrutura, agora com suporte em consultoria
especializada, organização compatível com os desafios enfrentados, valendo-se da experiência acumulada desde a sua criação, a exemplo do que ocorria em órgãos do Poder Executivo.
41.
Dessa forma, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na condição de
executor do projeto de modernização do Poder Executivo Federal, celebrou contrato com a
Fundação Getúlio Vargas, tendo como cliente a Advocacia-Geral da União, passando esta a
receber a prestação de serviços especializados de consultoria da FGV para desenvolver e
implantar seu plano de reforma institucional.
42.
O contrato com a Fundação Getúlio Vargas durou um ano e, nesse período, a FGV
teve como papel principal o de oferecer suporte de consultoria e metodologia para a implementação do Projeto de Reforma Institucional da Advocacia-Geral da União, a partir de
trabalhos realizados por equipe multidisciplinar de servidores da AGU.
43.
Os trabalhos elaborados pela FGV – objeto do contrato – foram desenvolvidos visando à obtenção dos seguintes produtos: diagnóstico, reavaliação estratégica, formulação e
implementação da estrutura organizacional e do novo modelo de gestão. Esses conteúdos
encontram-se em Relatórios produzidos pela FGV. Para obtenção desses produtos, foram
efetuados esforços em três frentes: planejamento estratégico, levantamento de processos e
estrutura organizacional.
84

Ver o Decreto nº 4.294, de 3 de julho de 2002.
O art. 29, caput, do ADCT previu que as instituições e os órgãos jurídicos nele mencionados continuariam a exercer
suas antigas atribuições somente até a aprovação das leis complementares ali referidas. Com isso, a aprovação [pelo
Congresso Nacional e sanção do Presidente da República] da primeira delas – a Lei Complementar n° 73, de 1993,
dispondo sobre a AGU –, fez cessar as competências anteriores.
86
Período que medeia entre a sanção da lei e a sua vigência, impossibilitado, no caso, em razão do contido no art. 29,
caput, do ADCT.
85
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44.
De abril a julho de 2001, sob a consultoria da Fundação Getúlio Vargas, foram
efetuadas, com a participação das principais lideranças da AGU, as reuniões do Planejamento Estratégico, onde ficou definido o Plano de Ação da Instituição.
45.
De julho a novembro de 2001, a Fundação Getúlio Vargas apoiou o esforço no
Levantamento de Processos e na Estrutura Organizacional, executados por equipe de servidores da AGU. No início dos trabalhos, a FGV desenvolveu programa de capacitação da
equipe e, ao final do treinamento, foram formados grupos de trabalho para o levantamento
dos macroprocessos, processos e subprocessos. Também foi constituída equipe para tratar da
estrutura organizacional.
46.
De dezembro de 2001 a fevereiro de 2002 (quando findou o contrato com a FGV) os
esforços se concentraram nas propostas de estrutura e de detalhamento das ações dos objetivos estratégicos fixados, bem como das melhorias sugeridas. Ainda estão pendentes de
conclusão as estruturas da Corregedoria-Geral da Advocacia da União e do Gabinete do
Advogado-Geral da União.
47.
Durante os trabalhos desenvolvidos com a consultoria da FGV, e mesmo depois, a
Advocacia-Geral da União foi incorporando e pondo em prática produtos obtidos a partir
desses trabalhos, tais como a estruturação da Consultoria-Geral da União e da ProcuradoriaGeral da União; a unificação das Procuradorias Regionais da União com as Procuradorias da
União situadas nas mesmas capitais; a estrutura e implantação dos Núcleos de Assessoramento Jurídico em Goiânia, Fortaleza e Porto Alegre; a reestruturação do Centro de Estudos
Victor Nunes Leal; os estudos para a reestruturação da Diretoria-Geral de Administração; a
unificação, ainda que parcial, de Carreiras da AGU; 87 a redistribuição, para o quadro da
AGU, dos servidores federais cedidos ou requisitados.88
48.
Os trabalhos desenvolvidos sugeriram a conveniência de se criar na AGU uma secretaria executiva, nos moldes existentes nos ministérios, e de se instalarem escritórios da
AGU fora do Distrito Federal onde estão localizados órgãos regionais e nos Estados, para
congregar, sob comando único, todas as atividades da Instituição – consultoria e assessoramento, representação judicial e extrajudicial, bem como atividades administrativas, e de
instalar a ouvidoria da AGU na Corregedoria-Geral da AGU.
49.
Também necessita a Instituição de Regimento Interno que disponha, de forma
global e nos termos do art. 45 da Lei Complementar n° 73, de 1993, não só “sobre a competência, a estrutura e o funcionamento da Corregedoria-Geral da Advocacia da União, da Procuradoria-Geral da União, da Consultoria-Geral da União, das Consultorias Jurídicas, do Gabinete do Advogado-Geral da União e dos Gabinetes dos Secretários-Gerais, do Centro de Estudos, da DiretoriaGeral de Administração e da Secretaria de Controle Interno, bem como sobre as atribuições de seus
titulares e demais integrantes”, mas que também discipline “os procedimentos administrativos
concernentes aos trabalhos jurídicos da Advocacia-Geral da União”. As estruturas dos principais

órgãos da AGU vêm sendo objeto de atos regimentais específicos, que poderão, quando
definidas todas as estruturas, ser reunidos, e completados, no regimento interno.
50.
Relatório final desses trabalhos reúne, em documento único, todas as propostas, os
objetivos estratégicos estabelecidos e os respectivos planos de ação para realizá-los, além
das melhorias sugeridas pelas equipes de trabalho.
51.
Esses trabalhos foram acompanhados, até 2002, por equipe treinada pela FGV para
dar continuidade aos trabalhos necessários ao atingimento das propostas – a estruturação da
Advocacia-Geral da União em modelo compatível com as suas atribuições institucionais − e
posteriormente passaram a ser acompanhados àquela época pela Secretaria-Geral.

87
Ver o art. 11 da Lei n° 10.549, de 2002 [conversão da Medida Provisória n° 43, de 2002], que transformou cargos de
Assistente Jurídico da AGU em cargos de Advogado da União, extinguindo a carreira de Assistente Jurídico.
88
Ver a NOTA DE RODAPÉ referente ao item 37.
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ALGUNS DESAFIOS A ENFRENTAR
52.
A Advocacia-Geral da União, porém, continua em construção. O ideal a ser atingido – e todas as ações realizadas caminharam nessa direção – é o de ter a AGU carreira jurídica única e ser a única a fazer a representação judicial e extrajudicial da União e a prestar
consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, racionalmente organizada, de
modo que a estrutura do órgão central esteja refletida em todas as unidades da Instituição,
em busca da excelência dos trabalhos que realiza. Isso, contudo, dependerá de ambiente
institucional favorável e, quiçá, de alteração constitucional, tendo em vista a possibilidade
atual de autarquias e fundações demandarem a União em juízo e vice-versa.
53.
A unificação das Carreiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico já apresentou
resultados positivos, pela possibilidade de os Advogados da União (carreira já unificada) poderem
atuar em ambos os segmentos, otimizando a utilização da sua capacidade de trabalho. Antes dessa
unificação a AGU poderia lotar nos órgãos consultivos somente Assistentes Jurídicos e, nos
órgãos do contencioso, apenas Advogados da União. Isso fez com que a Instituição convivesse,
durante anos, com escassez desses profissionais do Direito ora em uns, ora em outros órgãos.
Atualmente coexistem quatro carreiras jurídicas na Administração Federal (direta, autárquica e
fundacional), com semelhantes atribuições: Advogado da União, Procurador da Fazenda
Nacional, Procurador Federal e Procurador do Banco Central do Brasil.
54.
Ainda estão a reclamar efetivo acompanhamento as atividades dos órgãos jurídicos das
entidades estatais da União – empresas públicas e sociedades de economia mista – os quais não
estão mencionados na Lei Complementar n° 73, de 1993, diversamente do que ocorria à época da
Advocacia Consultiva da União (v. item 1). Atualmente os órgãos jurídicos dessas estatais se
ligam à AGU por meio das Consultorias Jurídicas e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
conforme previsto no art. 11, inciso II, combinado com o art. 13, da Lei Complementar n° 73, de
1993, que atribuiu a esses órgãos da AGU “a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos
órgãos autônomos e entidades vinculadas” (aos respectivos ministérios).
55.
Organizadas e postas a funcionar as principais atividades da Instituição, deverá a AGU
buscar iguais organização e funcionamento para uma de suas atribuições constitucionais de inegável relevância e expressão político-administrativa – a representação extrajudicial da União e de
suas autarquias e fundações –, seja ela exercida em empresas públicas e sociedades de economia
mista ou na celebração de contratos por entes públicos federais, de modo a possibilitar ou complementar o exame e o controle prévios da legalidade de grande parte das atividades administrativas e contratuais, medidas de caráter preventivo que possibilitarão controle mais efetivo da
atuação da Administração Federal, redução de perdas patrimoniais e do volume das ações judiciais.
OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2002
56.

O relato acima contém ações desenvolvidas até 20 de setembro de 2002.

57.

Após essa data, outras ações realizadas em 2002 merecem registro, tais como:

− a implantação dos Núcleos de Assessoramento Jurídicos de Porto Alegre,89 no
Estado do Rio Grande do Sul, de Recife,90 no Estado de Pernambuco e de Salvador,91 no
Estado da Bahia;
− a instalação das Procuradorias Regionais Federais da 5ª Região, com sede em
Recife−PE,92 da 4ª Região, em Porto Alegre−RS,93 e das Procuradorias Federais no
Estado da Bahia, com sede em Salvador,94 e no Estado do Ceará, com sede em Fortaleza.95
89

Portaria n° 720, de 2002.
Portaria n° 747, de 2002.
Portaria n° 832, de 2002.
92
Portaria n° 785, de 2002.
93
Portaria n° 789, de 2002.
94
Portaria n° 805, de 2002.
95
Portaria n° 806, de 2002.
90
91

− LXIX −

NORMAS DA AGU

Histórico da AGU

AÇÕES DESENVOLVIDAS A PARTIR DE 2003
A partir de 2003 a Advocacia-Geral da União passou a constituir COMISSÕES TEpara o trato das questões de responsabilidade da Instituição. Essas comissões têm
por finalidade assistir o Advogado-Geral da União objetivando sistematizar e orientar a
atuação da Advocacia-Geral da União sobre cada um dos temas dos quais se incumbem. As
comissões temáticas estão voltadas para as atividades finalísticas da Instituição.96

58.

MÁTICAS

59.

Foram criadas as seguintes COMISSÕES TEMÁTICAS:
1. Comissão de Promoção e Defesa do Patrimônio Público – CPDP;97
2. Comissão de Infra-Estrutura – CIE;98
3. Comissão de Assuntos de Servidores Públicos – CASP;99
4. Comissão de Assuntos Indígenas − CAI;100
5. Comissão de Direitos Humanos − CDH;101
6. Comissão de Análise de Atos da Administração Pública Federal − CAPF;102
7. Comissão de Assuntos de Desenvolvimento Social − CADES;103
8. Comissão de Ações de Seguridade Social − CASEG;104
9. Comissão de Coordenação de Assuntos Internacionais − CCAI;105
10. Comissão de Assuntos de Defesa do Estado e Segurança Pública − CADESP;106
11. Comissão de Assuntos de Desenvolvimento Urbano e Reforma Agrária − CDRA;107
12. Comissão de Contencioso Judicial − CCJ;108
13. Comissão de Assuntos de Natureza Penal − CANP.109

60.
Para coordenar a atuação das comissões temáticas, foi constituída a COMISSÃO DE
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES TEMÁTICAS − CCCT110 com a finalidade de assistir o
Advogado-Geral da União quanto à supervisão, orientação e acompanhamento das atividades das Comissões Temáticas da Advocacia-Geral da União.
61.
A tendência é que as Procuradorias da Advocacia-Geral da União também se organizem seguindo o modelo das comissões temáticas do órgão central da Instituição.
62.

Para cuidar da administração da Advocacia-Geral da União foi constituída a COMISASSESSORAMENTO À GESTÃO INSTITUCIONAL − CAGI,111 com a finalidade de
assessorar o Advogado-Geral da União quanto à direção, superintendência e coordenação
das atividades da Advocacia-Geral da União.

SÃO DE

63.
Esse novo modelo de administração da AGU permitirá que os órgãos responsáveis pelas
atividades finalísticas da Instituição conheçam e influam na administração da Casa, que deve estar
voltada para o atendimento das necessidades dos que executam as atividades institucionais da AGU.
96
As Comissões Temáticas foram extintas pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008, exceto a Comissão de Contencioso
Judicial – CCJ, criada pela Portaria Conjunta/AGU/PGF nº 93, de 2003.
97
Portaria n° 278, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
98
Portaria n° 370, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
99
Portaria n° 391, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
100
Portaria n° 392, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
101
Portaria n° 393, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
102
Portaria n° 572, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
103
Portaria n° 573, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
104
Portaria n° 574, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
105
Portaria n° 575, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
106
Portaria n° 576, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
107
Portaria n° 577, de 2003. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
108
Portaria Conjunta n° 93, de 2003.
109
Portaria n° 122, de 2004. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de 21.7.2008.
110
Portaria n° 313, de 2004, alterada pela Portaria 379, de 2004. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.047, de
21.7.2008, que constituiu a Comissão de Sistematização Jurídica – CSJ.
111
Portaria n° 314, de 2004. Esta Portaria foi revogada pela Portaria nº 1.046, de 21.7.2008, que deu nova feição à CAGI.
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64.
Merece realce a administração do SISTEMA DE CONTROLE DAS AÇÕES DA UNIÃO −
SICAU, cujos relatórios emitidos nos anos de 2004 a 2006 permitiram conhecer não só o
volume mensal dos feitos em andamento, como também a sua natureza, incidência por
procuradoria e por região, permitindo orientar a atuação da AGU no trato dos temas que
apresentem elevada incidência ou relevância econômica, social ou polítitico-administrativa.
65.
Também foi instituído o SISTEMA DE REGISTRO DE ATIVIDADES JURÍDICAS − SIRAJ112, destinado ao registro da produção de peças e de demais atividades jurídicas desenvolvidas no âmbito da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal.
A prática demonstrou a eficácia da instalação de NÚCLEOS DE ASSESSORAMENTO JURÍAté 2004 eram cinco os Núcleos implantados, como já visto, e no
dia 11 de março de 2005 foram publicadas portarias de implantação de mais dezenove Núcleos.113 Os Núcleos de Rio Branco, no Estado do Acre, e o de Manaus, no Estado do Amazonas, foram implantados em 2006,114 completando-se a implantação de todos os NAJs.

66.

DICO nas Capitais dos Estados.

67.
RAL,

Prosseguindo na implantação e consolidação da PROCURADORIA-GERAL FEDEforam adotadas diversas medidas, tais como:
− a transferência para a AGU da folha de pagamento dos Procuradores Federais;

− a instalação das Procuradorias Regionais Federais da 2ª Região,115 com sede
na Cidade do Rio de Janeiro−RJ, da 3ª Região,116 com sede na Cidade de São Paulo-SP, e
da 1ª Região,117 com sede em Brasília−DF;
− a instalação das Procuradorias Federais no Estado de Minas Gerais,118 com sede em Belo Horizonte, no Estado do Rio Grande do Norte,119 com sede em Natal-RN, no
Estado do Espírito Santo,120 com sede em Vitória, no Estado do Mato Grosso do Sul,121
com sede em Campo Grande, no Estado do Paraná,122 com sede em Curitiba, no Estado de
Santa Catarina,123 com sede em Florianópolis, no Estado de Goiás,124 com sede em Goiânia, no Estado do Piauí,125 com sede em Teresina, no Estado de Alagoas,126 com sede em
Maceió, no Estado de Rondônia,127 com sede em Porto Velho, no Estado de Roraima,128
com sede em Boa Vista, no Estado da Paraíba,129 com sede em João Pessoa, no Estado do
Maranhão,130 com sede em São Luís e no Estado do Acre,131 com sede em Rio Branco;

112
Portaria n° 367, de 2004. A Portaria nº 367, de 2004, que instituía o SIRAJ foi revogada pela Portaria nº 1.831, de
22 de dezembro de 2008.
113
Pelas Portarias nos 157 a 175, de 2005, foram implantados os Núcleos de Assessoramento Jurídico de Aracajú/SE,
Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Boa Vista/RR, Campo Grande/MS,Cuiabá/MT, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, João
Pessoa/PB,Macapá/AP,Maceió/AL, Natal/RN, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio de Janeiro/RJ, São Luís/MA, São
Paulo/SP, Teresina/PI e Vitória/ES.
114
O Núcleo de Assessoramento Jurídico − NAJ de Rio Branco/AC foi implantado pela Portaria nº 982, de 2006, e o
de Manaus/AM, pela Portaria nº 983, de 2006.
115
Portaria n° 220, de 2004.
116
Portaria n° 222, de 2004.
117
Portaria n° 483, de 2004.
118
Portaria n° 219, de 2004.
119
Portaria n° 221, de 2004.
120
Portaria nº 77, de 2005.
121
Portaria nº 267, de 2005.
122
Portaria nº 358, de 2005.
123
Portaria nº 683, de 2005.
124
Portaria nº 496, de 2006.
125
Portaria nº 826, de 2006.
126
Portaria nº 905, de 2006.
127
Portaria nº 1.103, de 2006.
128
Portaria nº 1.163, de 2006.
129
Portaria nº 1.255, de 2006.
130
Portaria nº 1.271, de 2006.
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− a assunção, em caráter exclusivo, pela Procuradoria-Geral Federal, da representação judicial de autarquias e fundações da União perante os Tribunais Superiores e o
Supremo Tribunal Federal;132
− a assunção, em caráter exclusivo, pelas Procuradorias Federais nos Estados do
Ceará e de Minas Gerais, e as Procuradorias Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões, já instaladas, da representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, nos
respectivos Estados e Regiões.133
68.
Também foram expedidas portarias determinando a assunção, em caráter exclusivo, da
representação judicial de autarquias e fundações públicas federais nos Estados da Bahia,134 do
Rio Grande do Norte,135 do Espírito Santo,136 do Pará,137e de Alagoas,138 pelas respectivas
Procuradorias Federais. A Procuradoria Regional Federal da 1ª Região, igualmente assumiu,
em caráter exclusivo, a representação judicial de 118 autarquias e fundações públicas federais
perante a primeira e a segunda instâncias dos órgãos do Poder Judiciário no Distrito Federal.139
69.
A Procuradoria-Geral Federal exerceu diretamente as atribuições de representação judicial e extrajudicial relativas à execução da dívida ativa do INSS atinente à
competência tributária referente às contribuições sociais a que se refere o art. 1° da Lei nº
11.098, de 13 de janeiro de 2005,140 bem como seu contencioso fiscal, nas Justiças Federal,
do Trabalho e dos Estados141. Essas atividades conferidas diretamente à PGF foram exercidas pelo extinto142 “Órgão de Arrecadação da Procuradoria-Geral Federal”, que chegou a ter
sua competência, estrutura (com cargos em comissão remanejados para a PGF143) e funcionamento disciplinados em ato regimental144 do Advogado-Geral da União. Com a criação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil − Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007 −, essa
competência da PGF cessará, em face da revogação do art. 2º da Lei nº 11.098, de 2005,
pela Lei nº 11.501, de 11.7.2007,145 transferindo-se para a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional. Entretanto, a Procuradoria-Geral Federal continuará a exercer parte dessas atribuições, por delegação,146 por força da Lei nº 11.457, de 2007.147 Consultar a respeito também
o Ato Regimental nº 2, de 12 de junho de 2007.
131

Portaria nº 238, de 2007.
Portaria n° 436, de 2004.
Portaria nº 450, de 2004.
134
Portaria nº 34, de 2005.
135
Portaria nº 63, de 2005.
136
Portaria nº 608, de 2005.
137
Portaria nº 1.164, de 2006.
138
Portaria nº 1.165, de 2006.
139
Portaria nº 147, de 2005.
140
Conversão da Medida Provisória n° 222, de 4 de outubro de 2004.
141
Ver o art. 2º da Lei nº 11.098, de 2005.
142
Ver o art. 16 do Ato Regimental nº 2, de 2007.
143
Ver Decreto n° 5.255, de 2004.
144
Ver Ato Regimental n° 1, de 2004 (revogado pelo Ato Regimental nº 2, de 2007).
145
A Lei nº 11.501, de 11.7.2007, é originária da Medida Provisória nº 359, de 16.3.2007.
146
Ver a Portaria/PGFN/PGF nº 433, de 25 de abril de 2007.
147
Lei nº 11.457, de 2007:
“Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os
arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida ativa da União.
§ 1o A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei.
§ 2o Aplica-se à arrecadação da dívida ativa decorrente das contribuições de que trata o art. 2o desta Lei o disposto no § 1o daquele artigo.
§ 3o Compete à Procuradoria-Geral Federal representar judicial e extrajudicialmente:
I - o INSS e o FNDE, em processos que tenham por objeto a cobrança de contribuições previdenciárias, inclusive
nos que pretendam a contestação do crédito tributário, até a data prevista no § 1o deste artigo;
132
133
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70.
As medidas noticiadas no item anterior retiraram da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) as atribuições de representação
judicial e extrajudicial relativas à execução da dívida ativa do INSS atinente à competência
tributária referente às contribuições sociais a que se refere o art. 1° da Lei nº 11.098, de 13 de
janeiro de 2005, bem como seu contencioso fiscal, nas Justiças Federal, do Trabalho e dos
Estados, além da consultoria e assessoramento jurídico a elas correspondentes, conforme
explicitado no art. 4º, II, do Ato Regimental nº 1, de 2004,148 do Advogado-Geral da União.
71.
As atribuições supra, conferidas diretamente à Procuradoria-Geral Federal, foram
temporariamente exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por força
da Medida Provisória nº 258, de 21 de julho de 2005, que teve seu prazo de vigência encerrado em 18 de novembro de 2005,149 retornando à situação anterior. Posteriormente, com a
sanção da Lei nº 11.457, de 2007 e a expedição da Medida Provisória nº 359, de 2007,150 a
competência de arrecadação da contribuição previdenciária, pela via judicial, passou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.151 Em conseqüência, foi expedido o Ato Regimental/AGU nº 2, de 12 de junho de 2007, “dispondo sobre a alteração da competência, estrutura e funcionamento da Procuradoria-Geral Federal no que se refere às atribuições definidas pela Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007”.
72.
SÚMULA DA AGU. 152 Outras ações, de fundamental relevância, foram empreendidas,
destacando-se entre elas: a revisão das até então chamadas “súmulas administrativas” da
AGU e o exame da legislação e das normas da AGU. O Grupo de Trabalho153 incumbido da
revisão das súmulas apresentou Relatório de 250 páginas ao Advogado-Geral da União, no
qual estão examinadas cada uma das 20 súmulas então existentes, com propostas de revisão
de textos, de revogação e de substituição de algumas delas por instruções normativas.
73.
Os critérios adotados pelo Grupo incumbido da revisão das “súmulas administrativas” da AGU representam mudança de postura da Instituição em relação ao tema e merecem ser aqui reproduzidos:
“Cônscio da relevância do tema que lhe foi confiado, o Grupo de Trabalho procurou
orientar seus estudos por critérios definidos no seu âmbito, para que houvesse uniformidade
no exame de cada uma das súmulas atuais.
Assim, acordou-se, relativamente à Súmula da Advocacia-Geral da União, que:
I − a postura da Administração Federal na esfera administrativa não pode ser oposta
àquela adotada em juízo. Ou seja, em respeito à ética, ao princípio constitucional da moralidade
administrativa, ao Poder Judiciário e ao cidadão, não pode a Administração aceitar como definitiva tese reiteradamente afirmada no STF, STJ e TST e deixar de interpor recursos e, na via administrativa, negar deferimento a postulação idêntica à da tese judicialmente acolhida;
II - a União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte e de multas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das
relações do trabalho, mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 4o A delegação referida no inciso II do § 3o deste artigo será comunicada aos órgãos judiciários e não alcançará a competência prevista no inciso II do art. 12 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
§ 5o Recebida a comunicação aludida no § 4o deste artigo, serão destinadas à Procuradoria-Geral Federal as
citações, intimações e notificações efetuadas em processos abrangidos pelo objeto da delegação.
§ 6o Antes de efetivar a transferência de atribuições decorrente do disposto no § 1o deste artigo, a Procuradoria-Geral Federal concluirá os atos que se encontrarem pendentes.
§ 7o A inscrição na dívida ativa da União das contribuições de que trata o art. 3o desta Lei, na forma do caput e
do § 1o deste artigo, não altera a destinação final do produto da respectiva arrecadação.”
148
O Ato Regimental nº 1, de 2004, foi revogado pelo Ato Regimental nº 2, de 2007.
149
Ver o Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 40, de 21 de novembro de 2005.
150
Convertida na Lei nº 11.501, de 11.7.2007.
151
Sobre atribuições da Procuradoria-Geral Federal ver também o Ato Regimental nº 2, de 2007.
152
Sobre a “Súmula da AGU”, ver nova orientação estabelecida no Ato Regimental nº 1, de 2.7.2008, que dispõe sobre
a edição e a aplicação de “sumulas da Advocacia-Geral da União”.
153
Grupo constituído pela Portaria n° 121, de 2004.
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II − a Súmula da Advocacia-Geral da União154 é composta de enunciados editados
pelo Advogado-Geral da União, os quais devem receber numeração seqüencial;
III − à vista da necessidade de atuação coerente da Administração, os enunciados da Súmula da AGU devem orientar, em caráter vinculativo, a atuação dos órgãos jurídicos e dos integrantes da AGU, da PGF e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, no exercício de suas
atividades de representação judicial e extrajudicial, de consultoria e assessoramento jurídicos;
IV − em conseqüência do item anterior, o preâmbulo da Súmula da AGU deve ser revisto, pois o seu caráter obrigatório não seria apenas para “os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas”;
V − os enunciados da Súmula da AGU, resultantes que são de jurisprudência iterativa
dos Tribunais (STF, STJ e TST), devem expressar as teses assentes no Judiciário, focalizando,
objetivamente, a controvérsia posta em juízo e ali pacificada;
VI − embora de caráter vinculante para todos os órgãos jurídicos mencionados no item III, em conseqüência da edição de enunciado da Súmula e quando for o caso, deve ser expedida instrução normativa determinando que os órgãos detentores de representação judicial
e seus integrantes não proponham ações judiciais, deixem de recorrer ou desistam de recursos
já interpostos sobre a matéria sumulada pela AGU;
VII − não é necessária a edição de enunciado da Súmula da AGU quando a matéria
objeto de decisão judicial proferida em caso concreto tiver os seus efeitos jurídicos estendidos
para a via administrativa por lei ou decreto. Neste caso, ao Advogado-Geral da União caberia
a expedição de instrução normativa determinando aos órgãos detentores de representação judicial e seus integrantes a não proposição de ações judiciais, a não interposição de recursos e
a desistência dos já interpostos sobre a matéria;
VIII − o enunciado da Súmula que disser respeito a matéria exclusivamente processual
e que não encerrar interpretação de norma legal, mas tão somente postura da AGU e de seus órgãos vinculados perante decisões judiciais, tal como o contido na atual Súmula Administrativa n°
5, pode ser substituído por instrução normativa determinando aos órgãos detentores de representação judicial e seus integrantes a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos
sobre tema objeto de jurisprudência iterativa dos Tribunais (STF, STJ e TST);
Os critérios orientadores do exame das atuais súmulas administrativas, se acolhidos,
podem orientar também o exame da propositura de novos enunciados,155 além dos outros já
inscritos na legislação e normas pertinentes.”

74.
Os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho, consolidados no Relatório já referido, levaram o Advogado-Geral da União a expedir o Ato de 19 de julho de 2004156 – “SÚMULA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO” −, alterando a denominação de “súmula administrativa” para “enunciado”157 da Súmula da AGU e revogando alguns enunciados.158 Em conseqüência, foram expedidas diversas instruções normativas.159 Outras alterações de enunciados160
estão a depender de respostas de ministérios que foram consultados a respeito de eventual
impacto econômico-financeiro resultante de alteração da redação de antigos enunciados.161
154

de

155

de

Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
156
Publicado no Diário Oficial de 26, 27 e 28 de julho de 2004.
157
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
158
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
159
Ver as Instruções Normativas nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, de 19 de julho de 2004 (Diário Oficial de 26.7.2005).
160
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
161
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
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75.
Ainda em decorrência dos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho incumbido da revisão das antigas súmulas administrativas, foram editados os Atos de 27 de setembro de 2005162 e de 1º de Agosto de 2006,163 alterando outros enunciados164 da Súmula da
AGU, e expedidas as conseqüentes instruções normativas.165 Em 4 de agosto de 2006 o
Advogado-Geral da União expediu ato de consolidação de todos os enunciados166 da Súmula
da AGU.167 Outra consolidação ocorreu em 26 de janeiro de 2007.168 Em 6 de fevereiro de
2007 foi editado Ato alterando a redação de mais três dos antigos enunciados169 da Súmula170 e expedidas as conseqüentes instruções normativas.171 Em razão disso, nova consolidação foi expedida em 16 de fevereiro de 2007.172
76.
O Grupo de Trabalho173 incumbido de examinar a legislação e as normas da AGU e de
apresentar proposta de sistematização apresentou Relatório de 671 páginas que deverá orientar
diversas outras ações da Instituição. O Relatório do Grupo incumbido do exame da legislação e
das normas da AGU, dada a natureza dos trabalhos de consolidação, optou por sistematizar, em
quadro comparativo, por tema, os diversos atos legislativos e normativos, e observou que:
“O trabalho que ora se apresenta, sob a forma de RELATÓRIO, além de servir aos estudos
de consolidações futuras, evidencia situações que estão a merecer regulamentação, estudos específicos, revisão de condutas e tomada de decisões. Não se apresenta aqui proposta de alteração da Lei
Complementar n° 73, de 1993, pois este GRUPO DE TRABALHO disso não se incumbe; para tal fim foi
constituído grupo específico. Tampouco se propõe alteração da Constituição ou de outras normas.
Nesta fase, optou o GRUPO por indicar lacunas, impropriedades, interpretações restritivas na aplicação das normas, falta de regulamentação, contradições, superposições de normas, especialmente
no que diz respeito a competências e atribuições, aquilo que considerou evidente da comparação
dos textos, salvo juízo superior e de estudiosos das matérias.”

77.
ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. O Advogado-Geral da União, considerando que o Centro de Estudos “estava a exigir reformulação capaz de torná-lo um órgão gerador
e difusor do conhecimento com atuação ampla, que pudesse atender aos desafios constantemente
enfrentados pela Advocacia-Geral da União”,174 bem como o disposto no art. 39, § 2º, da Constituição, segundo o qual a União deve manter escola de governo “para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a
promoção na carreira”, resolveu criar a “Escola da Advocacia-Geral da União, órgão direta e
imediatamente subordinado ao Advogado-Geral da União, destina-se a ser um centro de captação e
disseminação do conhecimento, voltado para o desempenho das atividades institucionais da AdvocaciaGeral da União, assim entendida a instituição que, nos termos do art. 131, caput, da Constituição
Federal representa a União, judicial e extrajudicialmente, diretamente ou através de órgão vinculado,
cabendo-lhe, ainda, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”.175

162

Publicado no Diário oficial de 28, 29 e 30 de setembro de 2005.
Publicado no Diário Oficial de 2, 3 e 4 de agosto de 2006.
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação de
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
165
Ver as Instruções Normativas nos 2 e 3, de 2005, e nos 4 e 5, de 2006.
166
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação de
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
167
Publicado no Diário Oficial de 8, 9 e 10 de agosto de 2006.
168
O Ato de consolidação dos enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União foi publicado no Diário Oficial dos
dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2007. Segundo o art. 43, § 2º, da Lei Complementar nº 73, de 1993, “no
início de cada ano, os enunciados existentes devem ser consolidados e publicados no Diário Oficial da União.”
169
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008), que alterou a denominação de
“Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” para “Súmulas da Advocacia-Geral da União”.
170
Publicado no Diário Oficial de 8, 9 e 12 de fevereiro de 2007.
171
Ver as Instruções Normativas nos 1, 2 e 3, de 2007 – Diário Oficial de 8.2.2007.
172
Publicado no Diário Oficial de 22, 23 e 26 de fevereiro de 2007.
173
Grupo constituído pela Portaria n° 59, de 2004.
174
Extraído do Anexo da Portaria nº 725, de 15.8.2005
175
Art. 3º do Ato Regimental nº 2, de 15.8.2005, que dispõe sobre a Escola da Advocacia-Geral da União.
163
164
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78.
REPRESENTAÇÃO PERANTE O STF. Em 2005 foi editado ato dispondo sobre a organização e o funcionamento da Secretaria-Geral de Contencioso, que conta, além do Gabinete do
Secretário-Geral, com três Departamentos, seis Coordenações-Gerais e três Coordenações.176 A
Secretaria-Geral de Contencioso auxilia o Advogado-Geral da União em sua atuação perante o
Supremo Tribunal Federal, exceto no que diz respeito à elaboração das informações a serem
prestadas pelo Presidente da República nas ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias
de constitucionalidade e de descumprimento de preceito fundamental, mandados de segurança e
de injunção, habeas corpus etc, que são de responsabilidade da Consultoria-Geral da União.
79.
ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. Considerando que a AGU ainda não estava
completamente estruturada e à vista da falta de condições para implantar novas Procuradorias Seccionais, foi experimentada, em caráter emergencial, a instalação de escritórios de
representação177 da Advocacia-Geral da União em cidades do interior.
80.
SUBSÍDIO DAS CARREIRAS JURÍDICAS. Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, os Advogados Públicos reivindicavam o cumprimento do disposto no
art. 135 c/c o art. 39, § 4º, da Constituição − a remuneração por subsídio. Essa reivindicação
foi atendida com a sanção da Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006.178
81.
Contudo, questões conjunturais não permitiram, ainda, o atendimento integral da
aspiração das Carreiras Jurídicas do Poder Executivo, qual seja a de perceberem subsídios
próximos daqueles estabelecidos às carreiras do Ministério Público da União pois, como
aquelas, estas exercem função essencial à Justiça. Mesmo assim, a tabela de subsídios progressivos até o ano de 2009, pode ser vista como sinalizadora de futura isonomia.
82.
A fixação dos subsídios, entretanto, representa o primeiro passo em direção à conquista almejada. Até que tal ocorra, a Advocacia-Geral da União pode cuidar do estabelecimento de critérios para a estruturação de suas carreiras jurídicas e das carreiras de Procurador Federal e de Procurador do Banco Central do Brasil.
83.
CONCILIAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO. A Lei Complementar n° 73,
de 10 de fevereiro de 1993, (art. 4°, X, XI, XII, XIII, e § 2°), e a Lei n° 9.028, de 12 de abril
de 1995 (art. 8°-C), trouxeram disposições destinadas a evitar que a solução de controvérsias
entre órgãos e entidades da Administração Federal se transferisse para a esfera judicial. E,
com esse propósito, foi incluído o art. 11 na Medida Provisória n° 2.180-35, de 24 de agosto
de 2001 (em sua versão anterior de nº 1.984-18, de 1º.6.2000), que incumbiu o AdvogadoGeral da União de adotar todas as providências necessárias a que se deslindem tais controvérsias em sede administrativa. Em 3 de outubro de 2002, foi editada a Medida Provisória nº
71, da qual constava a criação de câmara de conciliação da Administração Federal na Advocacia-Geral da União. Essa medida provisória, no entanto, veio a ser rejeitada pelo Congres176

Ver o Ato Regimental nº 3, de 19.8.2005.
Ver as Portarias nos 690 e 691, de 17.7.2006, e nos 710, 711, 712 e 713, de 21.7.2006, 800, de 23.8.2006, e 1.145, de
27.11.2006, que autorizam o funcionamento dos escritórios de representação da AGU em Bagé-RS, Uruguaiana-RS,
Divinópolis-MG, Montes Claros-MG, Guarapuava-PR, Criciúma-SC, Varginha - MG, e Santo Ângelo - RS. As
Portarias nos 710, 711 e 800, de 2006, foram revogadas pela Portaria nº 774, de 17.6.2008, que instalou Procuradorias
Seccionais da União nas cidades de Divinópolis-MG, Montes Claros-MG e Varginha-MG.
178
Eis o Anexo referido no art. 1º da Lei nº 11.358, de 2006 [conversão da Medida provisória nº 305, de 29 de junho de 2006]:
“ANEXO I
177

(Redação dada pela Medida Provisória nº 440, de 29.8.2008 convertida na Lei nº 11.890, de 24.12.2008)

TABELA DE SUBSÍDIOS PARA AS CARREIRAS DA ÁREA JURÍDICA
(incisos I a V do art. 1o)
Em R$
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
o
o
1 JUL 2008
1 JUL 2009
1 JUL 2010
16.680,00
18.260,00
19.451,00
16.014,13
16.584,15
17.201,90
14.049,53
14.549,53
14.970,60

CATEGORIA

o

ESPECIAL
PRIMEIRA
SEGUNDA
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so Nacional179 em dezembro daquele ano, em razão de outras matérias ali tratadas. Antes da
rejeição daquele diploma algumas conciliações foram realizadas e, mesmo depois, considerados os dispositivos legais já citados, principalmente o art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35,
de 2001, outras conciliações ocorreram e outras estão em andamento no âmbito da AdvocaciaGeral da União. Para viabilizar outras conciliações e orientar as entidades e órgãos interessados, o Advogado-Geral da União expediu a Portaria nº 118, de 1º de fevereiro de 2007,180
dispondo sobre a conciliação entre órgãos e entidades da Administração Federal, por câmaras
de conciliação ad hoc, instaladas pelo Advogado-Geral da União, até que seja instituída câmara permanente e regulamentada a conciliação entre órgãos e entidades da União.
84.
COLÉGIO DE CONSULTORIA DA AGU.181 Considerando a necessidade de proporcionar foro adequado para a discussão de temas comuns aos órgãos encarregados das atividades
de consultoria e de assessoramento jurídico do Poder Executivo, foi criado o COLÉGIO DE
CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, com a finalidade de discutir temas relevantes de consultoria e assessoramento jurídico e propor ao Advogado-Geral da União a
adoção de medidas visando à uniformização de interpretações e de procedimentos no âmbito
dos órgãos jurídicos da Administração Pública Federal. O Colégio de Consultoria da AGU
tem a seguinte composição: Consultor-Geral da União, que o coordenará, Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, Secretário-Geral de Consultoria, Procurador-Geral Federal, Consultores da União, Consultores Jurídicos dos Ministérios, Subchefe para Assuntos Jurídicos da
Casa Civil da Presidência da República, Chefes dos demais órgãos jurídicos da Presidência
da República e Procurador-Geral do Banco Central do Brasil.
85.
A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL − PGFN, cujas atribuições se encontram na Constituição Federal − execução da dívida ativa da União de natureza tributária182−
e na Lei Complementar nº 73, de 1993,183 tem outras atribuições fixadas na Lei nº 11.457, de
2007 e em decreto,184 do qual também consta a sua organização. À PGFN compete, ainda, “a
inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de serviço FGTS, bem como, diretamente ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação Judicial e extrajudicial do FGTS, para a correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva”.185 A
cobrança da contribuição previdenciária, competência antes atribuída ao Ministério da Previdência Social, passou à Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Lei nº 11.457, de 2007 e, em
conseqüência, transferiu-se para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a atribuição de inscrever os débitos e executar a dívida ativa referente a essa contribuição.186
179
A Medida Provisória nº 71, de 2002, foi rejeitada pelo Ato de 11 de dezembro de 2002, do Presidente da Câmara
dos Deputados.
180
A Portaria nº 118, de 1º.2.2007, foi revogada pela Portaria nº 1.281, de 27.9.2007.
181
Ver o Ato Regimental nº 1, de 5 de março de 2007, que cria o Colégio de Consultoria da Advocacia-Geral da União.
182
Conforme o art. 131, § 3º, da Constituição, “Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da
União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei”.
183
Ver os arts. 12 e 13 da Lei Complementar n° 73, de 1993.
184
Ver o art. 23 da Lei nº 11. 457, de 2007 que atribui à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial
na cobrança de créditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa da União, e o art. 7º, II, do Anexo I do Decreto nº
6.102, de 30 de abril de 2007, que torna privativa da PGFN a representação da União na execução de sua dívida ativa.
185
Ver a Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994.
186
Ver a propósito a Lei nº 11.457, de 2007:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à
Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a
título de substituição.
§ 1o O produto da arrecadação das contribuições especificadas no caput deste artigo e acréscimos legais incidentes serão destinados, em caráter exclusivo, ao pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social e
creditados diretamente ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS A PARTIR DE ABRIL DE 2007
PROCURADORIAS SECCIONAIS DA UNIÃO – REATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO E ESCRITÓREPRESENTAÇÃO DA AGU. A Portaria nº 351, de 13 de abril de 2007,187 reativou
quatorze Procuradorias Seccionais da União que haviam sido desativadas em 2000/2001.
Outras três Seccionais, então desativadas, já haviam sido reativadas em 2003. Algumas
Seccionais reativadas estão sediadas em Municípios que também são sede de Escritórios de
Representação instalados enquanto não se reativavam as Seccionais. Além das Procuradorias Seccionais, foi autorizado o funcionamento de Escritório de Representação da Advocacia-Geral da União em Pelotas/RS, posteriormente desativado pela reativação da Procuradoria Seccional da União em Pelotas. Outras Procuradorias Seccionais da União foram
instaladas.
86.

RIOS DE

87.
Em 17 de junho de 2008 foi editada a Portaria nº 774, para instalar mais quatorze
Procuradorias Seccionais.188
88.
As Procuradorias Seccionais da União foram criadas pela Lei nº 9.028, de 1995 (criou
41 Seccionais) e pela Lei nº 9.366, de 1996 (criou 16 Seccionais), em um total de 57 Procuradorias. Usando a faculdade prevista no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.028, de 1995 (com a redação
dada pela Medida Provisória nº 1.984-24, de 2000 − atual e vigente Medida Provisória nº
2.180-35, de 2001), foram desativadas dezoito Procuradorias Seccionais da União.189
89.
Observa-se que os cargos de Procurador Seccional da União foram criados pelas
Leis nº 8.682, de 1993 (1 cargo – art. 2º), nº 9.028, de 1994 (40 cargos – art. 9º) e nº 9.366,
de 1996 (16 cargos – art. 8º, parágrafo único), perfazendo um total de 57 cargos. Posteriormente, o art. 13 da mesma Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001 − que autorizou a desativação de Procuradorias Seccionais − reduziu para três os dezesseis cargos de Procurador
Seccional da União criados pelo art. 8º da Lei nº 9.366, de 1996 e o art. 17, § 1º, da Lei nº
10.480, de 2 de julho de 2002, transformou em cargos de Coordenador-Geral os cargos de
Procurador Seccional da União das Procuradorias Seccionais desativadas.
§ 2o Nos termos do art. 58 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho Nacional de Previdência Social dos resultados da arrecadação das
contribuições sociais destinadas ao financiamento do Regime Geral de Previdência Social e das compensações a elas
referentes.
§ 3o As obrigações previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às contribuições sociais de que
trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
.................................................................................................................................................................................
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os
arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida ativa da União.
§ 1o A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei.
§ 2o Aplica-se à arrecadação da dívida ativa decorrente das contribuições de que trata o art. 2o desta Lei o disposto no § 1o daquele artigo.”
187
A Portaria nº 351, de 2007 – D. O. de 16.4.2007 − reativou as Procuradorias Seccionais de Uruguaiana – RS,
Criciúma – SC, Joaçaba – SC, Santo Ângelo – RS, Santana do Livramento – RS, Bagé – RS, Cascavel – PR, Guarapuava – PR, Marabá – PA, Nova Friburgo – RJ, Araçatuba – SP, Bauru – SP, Piracicaba – SP e Sorocaba – SP. Os
Municípios de Bagé, Uruguaiana, Guarapuava, Criciúma e Santo Ângelo também são sedes de Escritórios de Representação da AGU - ver as Portarias nos 690, 691,712, 713 e 1.145 de 2006. A Portaria nº 604, de 2009, alterou a
Portaria nº 351, de 2007, para desativar a PSU-Santana do Livramento/RS e a PSU-Nova Friburgo/RJ e reativar a
PSU-Pelotas/RS. Em consequência, a Portaria nº 688, de 23.5.2008, que autorizou o funcionamento do Escritório de
Pelotas, foi revogada pela Portaria nº 604, de 2009.
188
A Portaria nº 774, de 2008 - D. O. de 26.6.2008 – instalou as Procuradorias Seccionais de Barreiras/BA, Rio
Verde/GO, Imperatriz/MA, Montes Claros/MG, Varginha/MG, Divinópolis/MG, São João de Meriti/RJ, Guaratinguetá/SP, Dourados/MS, Arapiraca/AL, Mossoró/RN, Juazeiro do Norte/CE e Serra Talhada/PE. A Portaria nº 774, de
2008 foi alterada pela Portaria nº 604, de 2009, que substituiu a instalação da PSU-São João de Meriti/RJ e da PSUSerra Talhada/PE pela instalação da PSU-Duque de Caxias/RJ e da PSU-Caruaru/PE.
189
Ver as Portarias nos 1.362, de 2000, 127, 358, 562 e 1.049, de 2001, que desativaram 18 Procuradorias Seccionais da União.
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90.
CANAL DO CIDADÃO. A Advocacia-Geral da União lançou em 24 de abril de 2007 o
“Canal do Cidadão”, para receber, via Internet e por telefone, denúncias da sociedade sobre
atos cometidos contra a União. As denúncias devem estar relacionadas com assuntos tratados pela Instituição, como invasão de imóveis ou terras públicas, funcionamento ilegal de
casas de bingo, obstrução de rodovias, corrupção, desvio de verbas públicas federais, meio
ambiente, reclamação contra servidores e autoridades da administração, entre outros.190
91.
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL. Em prosseguimento ao processo de implantação
da Procuradoria-Geral Federal, foram adotadas as seguintes medidas:
− foram instaladas as Procuradorias Federais nos Estados do Tocantins,191 de
Sergipe,192 do Amazonas,193 e de Mato Grosso,194 para assumirem a representação judicial
de autarquias e fundações até então exercida pelas Procuradorias da União naqueles Estados;
− foi expedido o Ato Regimental nº 2, de 12 de junho de 2007, “dispondo sobre a
alteração da competência, estrutura e funcionamento da Procuradoria-Geral Federal no que se refere
às atribuições definidas pela Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007”;
− o Advogado-Geral da União determinou a assunção, em caráter exclusivo, da
representação judicial das autarquias e fundações públicas federais nos Estados do Acre,195
de Goiás,196 de Sergipe,197 do Maranhão,198 da Paraíba199 e de Rondônia200 pelas respectivas Procuradorias Federais;
− foi instalada a primeira Procuradoria-Seccional Federal em Petrolina/PE,201
meta do projeto de reestruturação da Procuradoria-Geral Federal, que pretende, até o ano
de 2010, instalar 173 procuradorias e escritórios de representação pelo interior do País.
Posteriormente, foram instaladas as Procuradorias-Seccionais Federais de Londrina/PR,202 de Imperatriz/MA,203 de Joinville/SC,204 de Pelotas/RS,205 de Niterói/RJ,206 de
Varginha/MG,207 de Cascavel/PR, 208 de São José dos Campos/SP,209 de Juiz de Fora/MG,210 e de Criciúma/SC;211
– os Escritórios de Representação da PGF em Campina Grande/PB212 e em Uberaba/MG213 passaram a exercer a representação judicial das autarquias e fundações federais situadas em sua área de atuação, em conjunto com as respectivas Procuradorias Seccionais da União;

190

O Canal do Cidadão foi absorvido pela Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União.
Ver a Portaria nº 411, de 30.4.2007.
Ver a Portaria nº 887, de 27.7.2007.
193
Ver a Portaria nº 897, de 26.6.2008.
194
Ver a Portaria nº 363, de 12.3.2009.
195
Ver a Portaria nº 1.436, de 26.10.2007.
196
Ver a Portaria nº 1.436, de 26.10.2007.
197
Ver a Portaria nº 1.436, de 26.10.2007.
198
Ver a Portaria nº 1.436, de 26.10.2007.
199
Ver a Portaria nº 1.002, de 11.7.2008.
200
Ver a Portaria nº 1.002, de 11.7.2008..
201
Ver a Portaria nº 1.652, de 7.12.2007.
202
Ver a Portaria nº 419, de 31.3.2008.
203
Ver a Portaria nº 425, de 1º.4.2008.
204
Ver a Portaria nº 764, de 12.6.2008.
205
Ver a Portaria nº 1.121, de 5.8.2008.
206
Ver a Portaria nº 1.247, de 29.8.2008.
207
Ver a Portaria nº 377, de 17.3.2009.
208
Ver a Portaria nº 482, de 1º.4.2009.
209
Ver a Portaria nº 597, de 27.4.2009.
210
Ver a Portaria nº 760, de 10.6.2009.
211
Ver a Portaria nº 912, de 8.7.2009.
212
Ver a Portaria nº 1.001, de 11.7.2008.
213
Ver a Portaria nº 1.021, de 15.7.2008
191
192
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− o Escritório de Representação da PGF em Macapá/AP passou a exercer a representação judicial da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.214
92.
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE O STF. O Advogado-Geral da
União delegou competência ao seu Substituto e ao Secretário-Geral de Contencioso para receberem intimações e notificações,215 assinarem peças processuais e fazerem sustentações orais, em
relação às ações e recursos perante o Supremo Tribunal Federal, à exceção das ações diretas de
inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e argüições de descumprimento
de preceito fundamental.216 Delegações semelhantes, mas restritas a sustentações orais, já haviam
sido feitas ao Consultor-Geral da União,217 ao Procurador-Geral da União (quando designado
pelo Advogado-Geral da União)218 e ao Secretário-Geral de Contencioso.219
93.

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO PELAS CATEGORIAS DA CARDesde a transformação dos cargos da extinta carreira de Assistente Jurídico em cargos
de Advogado da União, em novembro de 2002,220 esperava-se a distribuição do somatório
desses cargos pelas três categorias da carreira de Advogado da União. Essa medida foi adotada
pelo Advogado-Geral da União com a expedição da Portaria nº 477, de 16.5.2007.

REIRA.

94.
DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE PROCURADOR FEDERAL PELAS CATEGORIAS DA
CARREIRA. Com a criação da Procuradoria-Geral Federal, em julho de 2002, foram reunidos em quadro único da PGF os cargos integrantes da carreira de Procurador Federal,221
então pertencentes aos quadros das autarquias e fundações da União. Desde essa época era
aguardada a distribuição desses cargos pelas três categorias da carreira, providência adotada
pelo Advogado-Geral da União com a expedição da Portaria nº 478, de 16.5.2007.
95.
DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL PELAS CATEGORIAS DA CARREIRA. O Decreto nº 5.510, de 2005, que distribuía os cargos de Procurador da Fazenda Nacional pelas três categorias da carreira, foi revogado pelo Decreto nº
5.949, de 2006. A lacuna deixada com a aludida revogação veio a ser suprida com a inclusão
do art. 18-A na Lei nº 11.457, de 2007,222 e a expedição da Portaria Conjunta nº 119, de
2007, dos Ministros de Estado Advogado-Geral da União e da Fazenda, que distribui os
cargos de Procurador da Fazenda Nacional pelas três categorias da carreira.
96.
ATRIBUIÇÕES DO SUBSTITUTO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. O elenco de atividades de competência do Advogado-Geral da União torna quase impossível o exercício do cargo, se
não forem partilhadas com outras autoridades. Providência nesse sentido, há muito reclamada,

214

Ver a Portaria nº 600, de 30.4.2009.
A delegação de competência não incluiu o recebimento de citações. As citações, na dicção do art. 35, I, da Lei
Complementar nº 73, de 1993, são feitas, privativamente, na pessoa do Advogado-Geral da União e, segundo o art. 13,
III, da Lei nº 9.784, de 29.1.1999, as matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade não podem ser
objeto de delegação.
216
Ver a Portaria nº 476, de 16.5.2007 (D. O. de 17.5.2007)
217
Ver o art. 4º, XIX, do Ato Regimental nº 1, de 22.1.2002. (O Ato Regimental nº 1, de 2002, foi revogado pelo Ato
Regimental nº 5, de 27.9.2007)
218
Ver o art. 3º, XXVI, do Ato Regimental nº 5, de 19.6.2002.
219
Ver o art. 2º, II (parte final), do Ato Regimental nº 3, de 19.8.2005, assim como o art. 4º, I (parte final), do mesmo
Ato, que prevê delegação de competência ao Departamento de Controle Difuso e Ações de Competência Originária
para realizar sustentações orais nas Turmas do STF.
220
Ver o art. 11 da Lei nº 10.549, de 13.11.2002.
221
Ver o art. 12 da Lei nº 10.480, de 2002.
222
Ver o art. 18-A da Lei nº 11.457, de 2007:
“Art. 18-A. Compete ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado da Fazenda, mediante ato conjunto,
distribuir os cargos de Procurador da Fazenda Nacional pelas 3 (três) categorias da Carreira.” (Incluído pela Medida
215

Provisória nº 369, de 7.5.2007, convertida na Lei nº 11.518, de 5.9.2007)
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veio a ser adotada com a expedição do Decreto nº 6.120, de 2007,223 que fixa atribuições ao
Substituto do Advogado-Geral da União para assistir o Titular da Instituição na supervisão e
coordenação de atividades da AGU. A solução definitiva da questão, porém, poderá vir com a
reestruturação da AGU − na qual poderá ser prevista a figura do Vice-Advogado-Geral da União,
ou do Subadvogado-Geral da União ou do Secretário Executivo, como já sugerido pela FGV.224
97.
GRUPO EXECUTIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PAC NA AGU E PGF - GEPAC/AGU. Compete à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral Federal a representação judicial e extrajudicial da União e de suas autarquias e fundações, inclusive quanto
à execução dos empreendimentos que integram o PAC, de forma a viabilizar a consecução
dos seus objetivos. À vista disso, foi constituído o Grupo Executivo de Acompanhamento
do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC no âmbito da Advocacia-Geral da
União e da Procuradoria-Geral Federal - GEPAC/AGU, para coordenar e orientar a
atuação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal em relação ao PAC
nas esferas administrativa e judicial.
98.
OUVIDORIA-GERAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. A Advocacia-Geral da União
necessitava de órgão que recolhesse opiniões de seus integrantes e da sociedade sobre o desempenho de suas atribuições institucionais, para delas extrair críticas construtivas que possam
influir na melhoria dos serviços a seu cargo. Com esse propósito foi criada a Ouvidoria-Geral
da Advocacia-Geral da União no Gabinete do Advogado-Geral da União, para receber reclamações, sugestões, denúncias, elogios, pedidos de informações e comentários quanto ao desempenho das atividades da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e da Procuradoria-Geral Federal e funcionar como instrumento de interlocução entre
os órgãos da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da
Procuradoria-Geral Federal e o público externo e interno.225 O lançamento do “CANAL DO
CIDADÃO” precedeu a criação da Ouvidoria e foi por esta absorvido.
99.
A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL – CCAF.
Com a criação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal foi retomada a
idéia inicial de atribuir a órgão permanente a conciliação entre órgãos e entidades da União,226
seja realizando as conciliações diretamente ou supervisionando outros órgãos delas encarregados.
A CCAF integra a nova estrutura da Consultoria-Geral da União.227 Optando-se por órgão permanente, era indispensável alterar o ato normativo que dispunha sobre a conciliação entre órgãos
e entidades da União, o que ocorreu com a expedição da Portaria nº 1.281, de 27 de setembro de
2007. Outros registros sobre a conciliação promovida pela AGU encontram-se no item 83 −
CONCILIAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO − deste histórico.
100. CONCILIAÇÃO ENTRE A UNIÃO E OS ESTADOS. Na esteira das conciliações empreendidas entre órgãos e entes da Administração Federal, a Advocacia-Geral da União foi adiante e previu a possibilidade de solução administrativa, pela via da conciliação, de controvérsias de natureza jurídica entre a Administração Pública Federal e a Administração Pública
dos Estados ou do Distrito Federal, no âmbito da Advocacia-Geral da União, conforme a
Portaria nº 1.099, de 28 de julho de 2008.
223
O Decreto nº 6.120, de 2007, “fixa atribuições para o substituto do Advogado-Geral da União e altera o Anexo I ao
Decreto nº 4.368, de 10 de setembro de 2002, que aprova a Estrutura e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão da Advocacia-Geral da União, na parte referente à organização de sua Secretaria-Geral
224
Ver referência à secretaria executiva no item 48 deste Histórico, como proposta apresentada no relatório final dos
trabalhos desenvolvidos com a consultoria da Fundação Getúlio Vargas – FGV.
225
Ver o Ato Regimental nº 3, de 15.8.2007, publicado no D. O. de 21.8.2007, que cria a Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União e dispõe sobre o seu funcionamento.
226
Idéia posta na Medida Provisória nº 71, de 2002, rejeitada, por outras razões, pelo Congresso Nacional.
227
Ver os arts. 4º, VIII, 17 e 18 do Ato Regimental nº 5, de 2007, que dispõe sobre a competência, a estrutura e o
funcionamento da Consultoria-geral da União.
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101
REORGANIZAÇÃO DA CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO. Decorridos mais de cinco
anos desde a sua estruturação (janeiro de 2002),228 a competência, a estrutura e o funcionamento da Consultoria-Geral da União foram revistos pelo Advogado-Geral da União,229
passando aquele Órgão de direção superior a contar com quatro Departamentos, além da
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, dos Núcleos de Assessoramento Jurídico (26) e dos órgãos que já lhe previam a Lei Complementar nº 73, de 1993: o
Consultor-Geral e a Consultoria da União.
102. DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNOS – DAJI. Antes da criação
desse Departamento, incumbia à Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos da DiretoriaGeral de Administração – CAJ/DGA as atividades de assessoramento jurídico ao órgão
administrativo da Instituição (Diretoria-Geral de Administração da AGU), conforme o Ato
Regimental nº 3, de 5 de dezembro de 2000. A CAJ era tecnicamente subordinada ao Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos da Consultoria-Geral da União
(art. 10, § 2º, do Ato Regimental nº 1, de 2002). Com a revogação do Ato Regimental nº 3,
de 2000, passou a funcionar, informalmente, na Consultoria-Geral da União, o Departamento de Assuntos Jurídicos Internos - DAJI, cuja criação veio a ser formalizada com a expedição do Ato Regimental nº 4, de 27 de setembro de 2007,230 que dispôs sobre a competência e
a estrutura do novo Departamento. Em 22 de outubro de 2008, foi expedido o Ato Regimental nº 5, que “dispõe sobre a competência, a estrutura e o funcionamento do Departamento de Assuntos Jurídicos Internos da Advocacia-Geral da União”, órgão diretamente subordinado ao Advogado-Geral da União Substituto, ao qual compete “o assessoramento jurídico ao Advogado-Geral
da União, ao seu substituto e à Secretaria-Geral quanto aos assuntos internos da AGU, ressalvada a
competência específica da Consultoria-Geral da União (CGU) e de outros órgãos de direção superior
da Instituição, assim como da Procuradoria-Geral Federal (PGF)” sendo-lhes conferidas, “no seu
âmbito de atuação, as competências fixadas no art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993” na forma que especifica, à semelhança das Consultorias Jurídicas dos Ministérios.

103. ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA AGU JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. Já foi dito que à Advocacia-Geral da União incumbe a representação extrajudicial
da União e parte dessa representação poderá ocorrer junto ao Tribunal de Contas da União.
Também já foi dito que a AGU é responsável pela representação judicial dos três Poderes
da União. Com a instalação do recém autorizado Escritório de Representação,231 o Tribunal
de Contas da União − órgão do Poder Legislativo − poderá contar com unidade da AGU
para atendê-lo prontamente, agilizando a propositura de medidas judiciais para recuperar
verbas desviadas por agentes públicos, em busca de maior eficiência e transparência na
defesa do patrimônio da União.
104. PARCELAMENTO DE DÉBITO. A Instrução Normativa/AGU nº 1, de 2008, autorizou
o parcelamento de débitos oriundos, exclusivamente, de honorários de sucumbência em até
trinta parcelas mensais e sucessivas, nos termos da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997,
sendo competentes para autorizar o parcelamento: o Procurador Chefe do órgão local de
execução da Procuradoria-Geral Federal (até R$ 30.000,00); o Procurador-Geral Federal (até
R$ 50.000,00); e o Advogado-Geral da União (acima de R$ 50.000,00).
228
A Consultoria-Geral da União foi estruturada pela primeira vez com a edição do Ato Regimental nº 1, de 22 de
janeiro de 2002 (revogado pelo Ato Regimental nº 5, de 2007), embora o cargo de Consultor-Geral da União já houvesse sido ocupado, por breve período, em 1993.
229
Ver o Ato Regimental nº 5, de 27.9.2007, que dispôs sobre a competência, a estrutura e o funcionamento da Consultoria-Geral da União.
230
O Ato Regimental nº 4, de 2007, foi revogado pelo Ato regimental nº 5, de 22.10.2008, que “dispõe sobre a competência, a estrutura e o funcionamento do Departamento de Assuntos Jurídicos Internos da Advocacia-Geral da União” – DAJI.
231
Ver a Portaria nº 1.392, de 10 de outubro de 2007, que “Autoriza o funcionamento do Escritório de Representação
da Advocacia-Geral da União junto ao Tribunal de Contas da União e dá outras providências.”
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105. PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DEMANDAS DO INSS. Com a finalidade de reduzir
o número de demandas ajuizadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
foi instituído, por portaria conjunta do Advogado-Geral da União e do Ministro da
Previdência Social, o Programa de Redução de demandas do INSS, que consiste na
“identificação de conflitos jurídicos em matéria previdenciária, havidos em sede administrativa
ou judicial, os quais serão previamente resolvidos pelo Ministério da Previdência Social, assessorado por sua Consultoria Jurídica, ou pela Advocacia-Geral da União, por meio da fixação da
interpretação da legislação previdenciária a ser uniformemente seguida pelas Agências da Previdência Social e pelos Procuradores Federais que representam o INSS em juízo ou que prestam
consultoria e assessoramento jurídicos à Autarquia e suas autoridades” (art. 1º, parágrafo único –
Portaria Interministerial AGU/MPS nº 8, de 2008)

106.

REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
INSS. “A representação judicial do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS será

JUNTO AO

gradativamente assumida pela Adjuntoria de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, pelas
Procuradorias Regionais Federais, pelas Procuradorias Federais nos Estados, pelas Procuradorias
Seccionais Federais e pelos respectivos Escritórios de Representação” (art. 1º - Portaria Interministerial
AGU/MPS nº 10, de 2008), devendo a PGF “garantir a manutenção, na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, de Procuradores Federais em número suficiente para desenvolver as atividades de consultoria e assessoramento jurídico da autarquia” (art. 7º - Portaria Interministerial AGU/MPS nº 10, de 2008).

232

107. SÚMULAS DA AGU. Inicialmente, a Advocacia-Geral da União expedia “súmulas
administrativas” contendo orientação jurídica sobre matérias pacificadas nos Tribunais
Superiores e, sobre a mesma matéria, expedia instrução normativa para autorizar ou determinar a desistência ou não interposição de recurso de decisões coincidentes com a súmula.
No ano de 2004, após estudo elaborado por grupo de trabalho designado pelo AdvogadoGeral da União, ficou estabelecido, com base em dispositivos da Lei Complementar nº 73,
de 1993, que a Súmula da AGU era constituída de Enunciados (verbetes) contendo orientação jurídica sobre matérias pacificadas nos Tribunais Superiores. Foi mantida a praxe de
expedição das conseqüentes instruções normativas, em face do disposto no art. 3º do Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997. Em 2 de julho de 2008 foi expedido o Ato Regimental nº 1, dispondo sobre a edição e aplicação de Súmulas da Advocacia-Geral da União e
transformando os “Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União” em Súmulas da
Advocacia-Geral da União.
108. A nova regulamentação sobre a edição e aplicação
dispensa a expedição de instrução normativa para desistência
recursos, ficando os representantes judiciais da União e das
federais “autorizados a reconhecer a procedência do pedido, não

das Súmulas da AGU
ou não apresentação de
autarquias e fundações

contestar, não recorrer e
desistir dos recursos já interpostos contra decisões judiciais nos casos que estejam em integral
consonância com Súmula da AGU” (Ato Regimental nº 1, de 2008 - art. 6º, § 2º). Por sua vez, os

integrantes dos órgãos de consultoria e assessoramento jurídico da AGU, da PGF e da
Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil “ficam autorizados a reconhecer pedidos
administrativos e devem orientar os órgãos e autoridades junto aos quais atuam a deferir administrativamente os pedidos cujos fundamentos estejam em integral consonância com Súmula da
AGU” (Ato Regimental nº 1, de 2008 - art. 6º, § 1º).
232
Ver a Portaria Interministerial AGU/MPS nº 10, de 3.6.2008, que “Dispõe sobre a reestruturação das unidades da
Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - PFE/INSS”
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109. SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA AGU - NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
– NUGE.233 Foi constituído o Núcleo de Gestão Estratégica - NUGE, subordinado ao
Gabinete do Advogado-Geral da União Substituto, para supervisionar, coordenar, orientar e
promover as ações de gestão estratégica da AGU e da PGF, orientadas pelos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, participação,
transparência, economicidade, simplificação, coordenação e continuidade.
110. O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA AGU (CPD) – “DATA CENTER DA
AGU”. Em razão das crescentes necessidades da Instituição na área de tecnologia da
informação, em 2004 a AGU decidiu instalar o seu próprio CPD. Desde então, foram
desenvolvidas as tratativas e tomadas as providências necessárias a esse desiderato,
inclusive a criação da GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO que, nos anos de 2007 e
2008, viabilizou as aquisições necessárias, e no dia 7 de setembro de 2008 foi finalizada a
internalização, em Data Center próprio, de todos os serviços de hospedagem de sistemas,
tais como o correio eletrônico e o SICAU. A contratação de rede nacional adequada e de
canais de internet de alta velocidade, no final de 2008, dotará a AGU de um importante
centro de comunicações e de processamento de dados do Estado.
111. ORIENTAÇÕES NORMATIVAS DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. A Lei Orgânica da
AGU (Lei Complementar nº 73, de 1993) atribui ao Advogado-Geral da União competências para ‘dirigir a Advocacia-Geral da União, superintender e coordenar suas atividades e orientarlhe a atuação’; 'fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos,
a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal’; ‘unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias
entre os órgãos jurídicos da Administração Federal’; e ‘exercer orientação normativa e supervisão
técnica quanto aos órgãos jurídicos das entidades a que alude o Capítulo IX do Título II desta Lei
Complementar’ (órgãos jurídicos de autarquias e fundações da União). Em consequência
dessas atribuições, a mesma Lei Orgânica veda aos membros da AGU ‘contrariar súmula,
parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo Advogado-Geral da União’. E a Medida

Provisória nº 2.229-43, de 2001, estende dita vedação aos Procuradores Federais. À vista
disso, para uniformizar o tratamento jurídico conferido a algumas matérias que frequentemente necessitam de manifestação de órgãos jurídicos da AGU, o Advogado-Geral da União
vem expedindo Orientações Normativas, de observância obrigatória para os membros da
AGU e da PGF.234
QUADRO DE PESSOAL ATUAL
112. Se no início do seu funcionamento a AGU tinha um quadro de cargos efetivos de 16
servidores administrativos, atualmente estes são mais de 1.550, e já foram criados mais
500 cargos para preenchimento por concurso público,235 perfazendo cerca de 2.050 cargos.
Foi realizado concurso público para provimento de 336 dos 500 cargos novos.236 O concurso
foi homologado em dezembro de 2006237 e os candidatos aprovados foram nomeados em
julho de 2007,238 após autorização do Ministério do Planejamento.239 A posse dos adminis233

Ver o Ato Regimental nº 3, de 21.7.2008.
As primeiras Orientações Normativas foram publicadas no Diário Oficial de 7.4.2009 (nos 1 a 26) e de
14.4.2009 (nos 27 e 28).
235
Ver o art. 11 e o Anexo VI da Lei nº 11.233, de 2005.
236
Administrador (200), Contador (68), Economista (40), Engenheiro (14) e Estatístico (14).
237
Ver a Portaria AGU /SG nº 297, de 20.12.2006.
238
Ver a Portaria AGU/SG nº 161, de 2.7.2007.
239
Ver Portaria MPO nº 178, de 5.6.2007.
234
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tradores, contadores, economistas, engenheiros e estatísticos ocorreu nos primeiros dias do
mês de agosto de 2007. Quanto aos cargos de Advogado da União, evoluiu-se de zero para
1.533240 cargos de Advogado da União, nestes incluídos os 600 cargos criados pela Lei
Complementar nº 73, de 1993 e os cargos de Assistente Jurídico − providos e vagos − transpostos para o quadro da AGU e transformados em cargos de Advogado da União.
113. Cumpre registrar que, por ato do Advogado-Geral da União (Portaria nº 605, de
2006)241, pela primeira vez foi fixada a lotação ideal dos órgãos jurídicos de direção e de
execução da Advocacia-Geral da União, nesta considerados e incluídos os cargos de Advogado da União e dos profissionais da AGU integrantes do seu quadro suplementar.242
114. A carreira de Procurador da Fazenda Nacional era composta por 1.200 cargos. A
Lei nº 11.457, de 2007, que criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil e atribuiu outras
competências à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, também criou mais 1.200 cargos
de Procurador da Fazenda Nacional, 243 perfazendo o total de 2.400 cargos.
115. O Quadro de Procuradores Federais conta com 4.252244 cargos. O maior número
de cargos da Carreira concentra-se na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS.
OS ADVOGADOS-GERAIS DA UNIÃO
116. Para concluir, e a título informativo, lembram-se os nomes dos Advogados-Gerais
da União que dirigiram a Instituição até o momento:
− o primeiro Advogado-Geral da União, JOSÉ DE CASTRO FERREIRA245 − que também foi o último Consultor-Geral da República −, ficou à frente da Instituição no período de
12 de fevereiro246 a 3 de maio de 1993;
− o segundo Advogado-Geral da União, ALEXANDRE DE PAULA DUPEYRAT
MARTINS, ficou no cargo de 3 de maio a 30 de junho de 1993. Antes de ser nomeado Advogado-Geral da União o Dr. Alexandre Dupeyrat foi o primeiro titular do cargo de Consultor-Geral da União − desde a criação do cargo até a sua posse como Advogado-Geral da
União, ficando vago o cargo de Consultor-Geral da União247 até meados de 2001;
− em seguida foi nomeado GERALDO M AGELA DA CRUZ QUINTÃO para o cargo
de Advogado-Geral da União, no qual permaneceu de 5 de julho de 1993 a 24 de janeiro de 2000;
− de 31 de janeiro de 2000 a 19 de junho de 2002, GILMAR FERREIRA MENDES foi
titular do cargo de Advogado-Geral da União;
− no período de 20 de junho a 31 de dezembro de 2002, JOSÉ BONIFÁCIO BORGES
ocupou o cargo de Advogado-Geral da União;

DE ANDRADA
240

Ver o Anexo da Portaria nº 477, de 16.5.2007, que distribui os cargos de Advogado da União por categoria.
A Portaria nº 605, de 26.6.2006, foi revogada pela Portaria nº 550, de 6.6.2007.
Ver o art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6.9.2001.
243
Ver o art. 18 da Lei nº 11.457, de 2007:
“Art. 18. Ficam criados na Carreira de Procurador da Fazenda Nacional 1.200 (mil e duzentos) cargos efetivos
de Procurador da Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Os cargos referidos no caput deste artigo serão providos na medida das necessidades do serviço e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do § 1o do art. 169 da Constituição Federal.”
244
Ver o Anexo da Portaria nº 478, de 16.5.2007, que distribui os cargos de Procurador Federal por categoria.
245
Faleceu em 7 de outubro de 2005.
246
A Lei Complementar n° 73 foi sancionada em 10 de fevereiro de 1993 e publicada no Diário Oficial do dia 11 seguinte.
247
Não confundir o cargo de Consultor-Geral da União com o antigo cargo de Consultor-Geral da República.
241
242
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− de 1º de janeiro de 2003 a 11 de março de 2007, ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO
COSTA foi titular do cargo de Advogado-Geral da União.
− JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI é titular do cargo de Advogado-Geral da União
desde 12 de março de 2007.
Desde a sua instalação, a Advocacia-Geral da União contou ainda com os seguintes
Advogados-Gerais interinos e substitutos: WALTER DO CARMO BARLETTA (Interino e Substituto), TARCÍSIO CARLOS DE ALMEIDA CUNHA (Interino), ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES
(Interina), MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA (Interino e Substituto), JOÃO CARLOS
MIRANDA DE SÁ E BENEVIDES (Interino), EVANDRO COSTA GAMA (Interino e Substituto),
ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO (Interino), GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA (Interina) e
JOÃO ERNESTO ARAGONÉS VIANNA (Interino).
Brasília, 17 de julho de 2009.

MARIA JOVITA WOLNEY VALENTE

− LXXXVI −

NORMAS DA AGU

Pareceres – EMENTAS

PARECERES DO ADVOGADO-GERAL
– EMENTAS –

− 1/PA −

NORMAS DA AGU

Pareceres – EMENTAS

− 2/PA −

NORMAS DA AGU

Pareceres – EMENTAS

PARECERES JCF
Advogado-Geral da União:
JOSÉ DE CASTRO FERREIRA
Parecer nº JCF-02
EMENTA: A irmã de servidora dispensada de Função de Assessoramento Superior não
tem direito de obter a transferência da titularidade de imóvel funcional, vistas à sua aquisição mesmo que, em 15 de março de 1990, ocupas-se cargo ou emprego efetivo na Administração Púbica Federal e residisse no imóvel objeto do pedido.
Parecer nº JCF-03
EMENTA: A pensão militar deve ser distribuída, em cotas iguais, entre as irmãs germanas e uterinas do de cujus.

PARECER AD
Advogado-Geral da União:
ALEXANDRE DE PAULA DUPEYRAT MARTINS
Parecer nº AD-01
EMENTA: 1 – Lei nº 7.733, de 14 de fevereiro de 1992. Os servidores ( lato sensu ) das
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades referidas no art. 173, § 1º, da
Constituição Federal são alcançados pela regra constante do art. 1º da Lei nº 7.733, de 14 de fevereiro de 1989, que veda o pagamento de remuneração pelo exercício de função de conselheiro em
órgãos colegiados de empresas estatais. 2 – Constituição Federal, art. 37, I e II. Conforme decisão
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, datada de 3 de dezembro de 1992,
prolatada na Ação de Mandado de Segurança nº 21322-1-DF, Relator o Exmo. Sr. Ministro Paulo
Brossard, «pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos opera-se
mediante concurso público, que pode não ser de igual conteúdo, mas há de ser público. As autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista estão sujeitas à regra, que envolve a
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Sociedade de Economia Mista destinada a explorar atividade
econômica está igualmente sujeita a esse princípio, que não colide com o expresso no art. 173, § 1º.
Exceções ao princípio, se existem, estão na própria Constituição.». 3 – As empresas públicas e
sociedades de economia mista de segundo grau, subsidiária ou controladas por matrizes que detenham o exercício do controle majoritário, e que disponham do poder permanente (e não eventual)
de eleger a maioria dos administradores, sob vinculação ministerial, desde que autorizadas por lei
especial e que dediquem a um mesmo ramo de atividade econômica, são, em regra, abrangidas
pelo preceito contido no art. 37, II, embora sujeitando-se ao regime jurídico próprio das entidades
elencadas no § 1º do art. 173, da Constituição Federal vigente, devendo-se proceder á análise caso
a caso, em razão da natureza do vínculo que as prende às suas respectivas controladoras.

PARECERES GQ
Advogado-Geral da União:
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
Parecer nº GQ − 01
EMENTA: Vigência dos efeitos financeiros dos §§ 1º e 2º do art. 14 da Lei Delegada nº
13, de 1992, com a redação do art. 5º da Lei nº 8.538, de 1992, resultante da conversão da
Medida Provisória nº 311, de 1992.
A retroatividade da lei só é admissível quando existente dispositivo claro e expresso,
não se admitindo sua presunção.
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Parecer nº GQ − 02 [VER TAMBÉM OS PARECERES GQ-46 E GQ-191]
EMENTA: Lei Complementar nº 73/93. Atos Administrativos (lato sensu) expedidos
no âmbito dos Ministérios, Secretarias da Presidência da República, do Estado-Maior
das Forças Armadas, mesmo que referentes a servidores públicos integrantes de órgãos
jurídicos compreendidos no art. 2º da Lei Complementar nº 73/93, não necessitam da
homologação do órgão de cúpula da ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. As Consultorias Jurídicas, na conformidade do estabelecido no art. 11 da referida lei, têm plena
autonomia e competência residual para assessorar os titulares dos órgãos em que se
posicionam, devendo, no exercício de seu mister, apreciar todos os aspectos jurídicos e
legais relativos aos atos administrativos expedidos.
Parecer nº GQ − 03
EMENTA: Transação e desistência nas causas de interesse da União. Competência e limites de atuação do Advogado-Geral da União. Inteligência do art. 4º, inciso VI, da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Parecer nº GQ −04
EMENTA: O beneficiário da pensão militar a que alude o artigo 7º da Lei nº 3.765,
de 1960, exclusive a viúva, deve atender aos requisitos estabelecidos para a configuração do direito ao benefício alimentar na data em que se torna viável sua reversão, ilimitada a uma única vez.
No exercício de sua função institucional de controle dos atos administrativos, adnumerados no item III do artigo 71 da Constituição, o egrégio Tribunal de Contas da União aprecia, tão-só, os atos deferitórios ou de admissão, excluídos os denegatórios dos benefícios.
Parecer nº GQ − 05
EMENTA: Arrecadação de contribuições confederativas. Inteligência do art. 8º, IV, da
Constituição da República. Ratificação do entendimento esposado no Parecer
MTPS/CJ/592/90. A norma relativa à contribuição confederativa é aplicável, tão somente,
aos trabalhadores associados do sindicato, mediante deliberação da assembléia geral da
respectiva representação profissional.
Parecer nº GQ – 06
EMENTA: Os servidores que se afastam de sua sede de expediente para exercerem cargo
em comissão noutra localidade têm direito de receber ajuda de custo, calculada sobre a
remuneração integral do cargo em comissão ou, se optantes, na forma do art. 3º do Decretolei nº 1.445, de 1976, sobre os estipêndios dos cargos efetivos e comissionados.
Parecer nº GQ – 07
EMENTA: A requisição, enquanto dure, não é de molde a sustar a eficácia das normas
constitucionais e infraconstitucionais que exigem a compatibilidade de horários na acumulação de cargos públicos.
Parecer nº GQ−
−08
EMENTA: Não obstante caracterizar-se como de um direito personalíssimo, as parcelas
denominadas de "quintos" se incluem no "teto" de remuneração do servidor público federal.
Parecer nº GQ – 09
EMENTA: Imposto de Renda. Isenção. Prorrogação. Acórdão do extinto Tribunal Federal
de Recursos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Postulações administrativas. Repercussão. Propósito da Procuradoria-Geral da SUDENE: busca de posicionamento uniforme, na
via administrativa. Inviabilidade do exame da pretensão. Inexistência de razoável estabilidade
na orientação jurisprudencial, com bom número de decisões definitivas. Inequívoco interesse
processual da Fazenda Nacional em recorrer. Decreto nº 73.529, de 21.01.74.
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Parecer nº GQ−
−10
EMENTA: Decreto nº 20.910/32. Prescrição qüinqüenal. Postulação deduzida perante a Administração Pública, objetivando rever ato com vício de nulidade, acha—se sujeita à prescrição
qüinqüenal, na conformidade do que estabelece o Decreto nº 20.910/32. A matéria tem merecido
do Poder Judiciário, através de iterativos arestos de seus Pretórios, entendimento divergente do
consagrado no Parecer JCF-11, de 30.01.1991 (anexo ao Parecer CR/CG nº 01, de 11.02.1992),
motivo pelo qual deve ser revisto, para se conformar à doutrina e jurisprudência vigorantes.
– Acatamento do Parecer CJ nº 074/MJ, de 25.03.1993, do Ministério da Justiça que abordou de modo correto os aspectos jurídicos da questão e as razões para a revisão pleiteada.
−11
Parecer nº GQ−
EMENTA: O sigilo fiscal na legislação brasileira. A recepção, pela Constituição de 88,
dessa legislação. Os casos de quebra do sigilo fiscal. O cabimento de oposição do sigilo
fiscal a Requerimento de Informação fundamentado no § 2º do art. 50 da Constituição.
Submete—se a exame da Advocacia—Geral da União a matéria constante do processo em
referência, relativa à oponibilidade de sigilo fiscal diante de requerimento de informações proposto por deputado federal e encaminhado ao Ministério da Fazenda pela Câmara dos Deputados.
Parecer nº GQ−
−12
EMENTA: Incumbe ao Senhor Presidente da República declarar a nulidade de processo
administrativo disciplinar em que seja sugerida a aplicação da penalidade de demissão ou
cassação de aposentadoria, ou disponibilidade, e determinar a instauração de outro processo,
a fim de ser efetuada a apuração dos fatos isenta de vício.
No ato de designação da comissão de inquérito, não devem ser consignadas as infrações
a serem apuradas, os dispositivos infringidos e os nomes dos possíveis responsáveis.
Dos servidores a serem designados para integrar comissão processante poderão ser exigidas condições pessoais não previstas em lei.
Parecer nº GQ – 13
EMENTA: A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 330, DE 30 DE JUNHO DE 1993: SEU ESTUDO. A. Aspectos, peculiares, caracterizadores
do surgimento da ADVOCACIA—GERAL DA UNIÃO, a envolverem a respectiva lei complementar e a própria implantação (funcionamento) da AGU, vistos relevantes à espécie; a requisição de servidores segundo a Lei Complementar nº 73, e a Medida Provisória nº 312, de 1993. B.
A regência da hipótese de cessão de servidor para ter exercício em outro órgão ou entidade: a
Lei nº 8.112, de 1990, e decretos correlatos. C. O contexto em que se veio encartar a Medida
Provisória nº 330, os motivos de sua edição. D. O dispositivo instituidor da GT—AGU, sua
exegese: o caráter indenizatório de tal vantagem, a nítida embricação desta ao efetivo exercício
na AGU (de servidor requisitado) ou ao efetivo desempenho, sob designação, das atividades de
representante judicial da União Por Assistente Jurídico e Procurador da Fazenda Nacional); a
previsão de que seria atribuída segundo critérios postos em decreto e de virem, também, em
decreto, os atinentes "quantitativos". E. O Decreto nº 868, de 1993: seu conteúdo. F. A Medida
Provisória n0 357, de setembro de 1993, o disposto no respectivo art. 16 (§ 2º): a retirada, do
fato aquisitivo complexo da GT—AGU, de seu terceiro elemento constitutivo; a retroeficácia dos
fatos jurídicos, e a espécie sob parecer; o reconhecimento de que o direito à percepção da GT—
AGU nasceu aos 14 de julho de 1993 (data da vigência do Decreto nº 868, que lhe trouxe os
"critérios" de "atribuição"). As Medidas Provisórias nºs 365, 377 e 397, de 1993, e 417, de 1994,
que a repetiram, no ponto. G. As Portarias nºs 335, 336, 337 (5.11.93), 344, 345 e 346
(12.11.93), pelas quais o Advogado—Geral da União atribuiu a vantagem em foco a "servidores
requisitados, e formalmente cedidos" e a "representantes judiciais da União designados na forma
do art. 69 da Lei Complementar nº 73", pelos efetivo exercício e efetivo desempenho antes sob
realce, um e outro considerados, no particular, apenas "a partir da vigência do Decreto nº 868,
de 1993": sua juridicidade. H. Breves considerações sobre o Parecer (AGU), e a Resolução
(TCU), trazidos à baila pela DGA. I. Conclusões.
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Parecer nº GQ – 14
EMENTA: Caducidade das autorizações, concessões e demais títulos atributivos de direitos minerários, cujos respectivos trabalhos de pesquisa ou de lavra não haviam sido iniciados ou encontravam-se inativos na data da promulgação da vigente Constituição. Conceito
de "inativo", sob o enfoque da legislação minerária. Efeitos jurídicos da aplicação do disposto no art. 43 do ADCT.
Parecer nº GQ – 15
EMENTA: A criação de sociedades de economia mista e suas subsidiárias depende de
prévia autorização legislativa, conforme art. 5º, III, do Decreto-lei nº 200, de 1967, com a
redação do Decreto-lei nº 900, de 1969, art. 236 da Lei nº 6.404, de 1976, e, ainda, art. 37,
XIX e XX, da Constituição Federal.
Necessidade, por igual, de prévia autorização em lei para a participação no capital de outras sociedades tanto das companhias mistas de primeiro grau como das suas subsidiárias
(sociedades de economia mista de segundo grau), nos termos do art. 237, § 1º, da Lei nº
6.404, de 1976, e do art. 37, XX, da Carta Magna.
A participação acionária por parte de instituições financeiras de economia mista e suas
subsidiárias subordina-se às normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco
Central do Brasil, como previsto no art. 237, § 2º, da Lei nº 6.404, de 1976.
Aplicação do art. 30 da Lei nº 4.595, de 1964, à participação do BB – Banco de Investimento S.A. na SUPERPREV – Previdência Privada S.A. Não incidência, in casu, do art. 9º,
§ 1º, da Lei nº 5.627, de 1970.
Parecer nº GQ – 16
EMENTA: Itaipu Binacional. Pessoa jurídica pública de direito internacional, criada pelo
Tratado firmado entre o Brasil e o Paraguai, de 26 de abril de 1973, não se submete às regras
ínsitas, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e sim às normas gerais de licitações, aprovadas pelo seu Conselho de Administração.
A responsabilidade civil e/ou penal dos Conselheiros, Diretores e demais empregados
brasileiros ou paraguaios, por atos dolosos ou culposos lesivos aos seus interesses, será
apurada e julgada conforme as respectivas leis nacionais.
Parecer nº GQ – 17
EMENTA: Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960. Pensão Militar. Decisão do Supremo Tribunal
Federal segundo a qual a norma inserta na Constituição Federal sobre o cálculo de pensão, levando-se em conta a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, tem aplicação
imediata, não dependendo, assim, de regulamentação, pois que a expressão contida no § 5º, do art.
40, do Diploma Maior – "até o limite estabelecido em lei" – refere-se aos tetos também impostos
aos proventos e vencimentos dos servidores, altera a sistemática adotada pelas Forças Armadas,
que vinha sendo posta em prática, na conformidade dos arts 3º, 15 e 30, da Lei nº 3.765/60. Parecer CS-5, de 9 de abril de 1994. Impõe-se a sua revisão por tratar de mataria conflitante com o
recente julgado do Supremo Tribunal Federal.
Parecer nº GQ – 18
EMENTA: Apreciação, pela AGU, de decisão do Exmo. Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia indeferindo Recurso Hierárquico interposto pelo interessado. Exegese da Lei
Complementar nº 73, de 1993, quanto à competência do Advogado-Geral da União e das
Consultorias Jurídicas dos Ministérios. Descabimento da submissão, ao Presidente da República, de assuntos da competência exclusiva dos Ministérios.
A situação excepcional da avocação de processos pelo Chefe do Poder Executivo federal.
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Parecer nº GQ – 19
EMENTA: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O sentido do inciso IV, do art. 24, é, à toda
evidência, o de autorizar dispensa de licitação nas hipóteses de ocorrência de atos ou fatos de
significação excepcional, capazes de ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços e equipamentos ou outros bens públicos ou particulares. Os fatores emergência e
calamidade pública constituem a conditio sine qua non para a dispensabilidade do procedimento
licitatório. Os serviços de publicidade não se alojam nas hipóteses contempladas no dispositivo,
tendo em vista o seu objeto, tornando, desse modo, inocorrente a possibilidade de dispensa.
Parecer nº GQ – 20
EMENTA: Compete ao Congresso Nacional fixar prazo para a prestação de contas da Administração federal ao Tribunal de Contas da União. A determinação do TCU, nesse sentido,
constante de Regimento Interno, só poderá ser entendida como regra complementar, capaz de
incidir nas hipóteses não reguladas expressa ou implicitamente pela lei ou pelo regulamento.
Parecer nº GQ – 21
EMENTA: A retribuição dos servidores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à época da expedição da Resolução Normativa n. 05/75, somente podia ser
disciplinada mediante lei, em sentido estrito, ou norma consubstanciada nos estatutos da Entidade, aprovados pelo Presidente da República, na conformidade do art. 3º da Lei n. 6.129, de
1974, falecendo competência ao dirigente máximo da mesma Fundação para instituir gratificação especial, cujo pagamento não há de subsistir porque contrário às normas de regência.
Parecer nº GQ – 22
EMENTA: Aquisição, por empresa brasileira de capital estrangeiro, do controle acionário de empresa com as mesmas características. Não recepção, pela Constituição de 1988, do
§ 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971. Desnecessidade, no caso, de autorização do Congresso Nacional, por inaplicável o § 2º do art. 23 da Lei nº 8.629, de 1993.
Parecer nº GQ – 23
EMENTA: Face à revogação implícita das normas que consubstanciavam critérios de
provimento de funções de direção, chefia e assessoramento diferentes dos contidos no parágrafo único do art. 6º da Lei n. 8.911, de 1994, e à suspensão temporária da eficácia desse
preceito, efetuada pelo art. 4º da Medida Provisória n. 554, de 13 de julho de 1994, essas
funções podem ser providas independentemente de destinação de percentual delas para a
investidura exclusiva de servidores públicos efetivos.
Parecer nº GQ – 24
EMENTA: A disciplina do horário de trabalho e da remuneração ínsita à Lei n. 8.906, de
4 de julho de 1994, é específica do advogado, na condição de profissional liberal e empregado, sem incidência na situação funcional dos servidores públicos federais, exercentes de
cargos a que sejam pertinentes atribuições jurídicas.
Parecer nº GQ – 25
EMENTA: Na hipótese em que o processo disciplinar esteja inquinado do vício de cerceamento de defesa, deve ser declarada sua nulidade e designada nova comissão de inquérito para
proceder à nova apuração dos fatos, mas se não o converte em sindicância, dada a inadequação
dessa medida com a situação apuratória dos fatos e a falta de previsão legal, para tanto.
Parecer nº GQ – 26
EMENTA: A faculdade conferida ao militar para contribuir e obter pensão calculada
com base em vencimentos correspondentes a um ou dois postos, ou graduação, superior ao
em que esteja posicionado, nos termos do art. 6º da Lei n. 3.765, de 1960, se constitui num
direito personalíssimo e, por esse motivo, somente pode ser exercitado pelo contribuinte.
No entanto, o § 5º do art. 3º da Lei n. 6.683, de 1979, em virtude de sua acepção ampla,
admite se entenda transferido esse direito aos dependentes de militar anistiado.
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Parecer nº GQ – 27
EMENTA: Empréstimo a ser contraído junto ao Banco Mundial pelo Estado do Tocantins, com garantia da União. Acatamento do Parecer PGFN/COF nº 929/94. Possibilidade da
União, a seu critério, de assumir débitos e encargos decorrentes de empreendimentos no
território do Estado do Tocantins, excluindo-se as despesas com pessoal inativo, amortizações da dívida interna ou externa da Administração Pública, inclusive da indireta (art. 13, §
7º do ADCT c/c o art. 234, da Constituição da República). Desnecessidade de lex specialis
para tal objetivo, uma vez que a Lei Maior já autoriza a assunção pleiteada.
Parecer nº GQ – 28
EMENTA: Pedido de Revisão de Processo Administrativo Disciplinar para anular decreto demissório. Decisão deferitória do pedido. Comissão Revisora. Fato novo. Acatamento do
Parecer CJ nº 227/93-MJ. Elididos completamente os pressupostos fáticos e jurídicos do ato
demissório, e provada a inobservância por parte da Comissão de Inquérito dos princípios do
contraditório e da ampla defesa em face do ordenamento jurídico vigente, impõe-se a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 1/80/SR-SP, com a conseqüente reintegração do ex-Delegado Federal punido, restabelecendo-se todos os seus direitos, atingidos pelo
referido ato.
Parecer nº GQ – 29
EMENTA: Caducidade das autorizações, concessões e demais títulos atributivos de direitos minerários, cujos respectivos trabalhos de pesquisa ou de lavra não foram iniciados
nos prazos legais ou encontravam-se inativos na data da promulgação da vigente Carta
Política. A ausência comprovada dos trabalhos de lavra na área interessada, o início dos
mesmos fora dos prazos legais, sem motivo justificado, na forma da lei, bem como a lavra
realizada em desacordo com o correspondente Plano de Aproveitamento Econômico autorizam, de pleno direito, a aplicação da sanção prevista no art. 43 do ADCT, na forma disciplinada pela Lei 7.886/89.
Parecer nº GQ – 30
EMENTA: As prestações e o saldo devedor decorrentes da venda a prazo de imóveis
funcionais efetuada de acordo com o prescrito no Dec. n. 172, de 8.7.1991, só se atualizam
por ocasião da recomposição do poder de compra de vencimentos e salários.
Parecer nº GQ – 31
EMENTA: Decisões contrárias à Administração. Direito e dever da Administração de
usar de todos os meios processuais disponíveis, no sentido de proteger seus legítimos interesses. Orientação da Advocacia-Geral da União aos órgãos jurídicos da Administração
Federal Direta e Indireta.
Parecer nº GQ – 32
EMENTA: O valor máximo da retribuição adicional variável, do pro labore e da gratificação de estímulo à fiscalização e à arrecadação, estabelecido pela Lei n. 8.477, de 1992,
subsiste após a edição da Lei n. 8.852, de 1994, eis que esta se compatibiliza com a primeira, caracterizada como de norma especial.
Parecer nº GQ – 33
EMENTA: A progressão funcional cujo direito se constituiu anteriormente à edição de
lei nova, embora a destempo, é efetivada com base na legislação vigente na data em que
aquele se configurou, não se aproveitando a nova estrutura de classificação de cargos, sob
pena de se atribuírem efeitos retroativos à norma recente.
Parecer nº GQ – 34
EMENTA: Crédito Rural. Correção monetária. Legalidade da atualização monetária nos
financiamentos agrícolas, afirmada pela jurisprudência dos tribunais.
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Parecer nº GQ – 35
EMENTA: Apura-se a responsabilidade administrativa dos servidores em geral, incluídos os titulares unicamente de cargos de natureza especial ou em comissão. Em relação aos
últimos, são imperativas a indiciação e defesa, ainda que tenha ocorrido sua exoneração,
pois essa desvinculação é suscetível de conversão em destituição de cargo em comissão, na
conformidade da Lei n. 8.112, de 1990, salvo se os fatos ilícitos precederam sua edição.
A comissão de inquérito efetiva a apuração dos fatos na fase instrutória, com independência e imparcialidade, e somente indicia se comprovadas a falta e respectiva autoria. Não
constitui nulidade processual a falta de indiciação de quem o tenha sido em processo anterior, instaurado em virtude dos mesmos fatos, mas sendo este inacabado pelo decurso do
prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos de apuração.
Não é fator impeditivo da punição de servidor comprovadamente faltoso o aspecto de seus
superiores hierárquicos, também envolvidos nas mesmas irregularidades, não terem sido indiciados porque a desvinculação destes do cargo de confiança tornou inviável a inflição de penalidade.
A nulidade processual não se configura se, no ato de designação da comissão de inquérito, forem omitidas as faltas a serem apuradas, bem assim quando o colegiado processante é
integrado por servidor de nível funcional inferior ao dos envolvidos.
Parecer nº GQ – 36
EMENTA: O art. 3º da Lei n. 8.627, de 1993, assegura aos servidores da Administração
Federal direta, autarquias e fundações públicas federais, reenquadramento nos Anexos VII e
VIII da Lei n. 8.460, de 1992, e, de forma seqüencial, o reposicionamento em até três padrões de vencimentos.
A disciplina do assunto inadmite se conceda vantagem pessoal, compensatória do não reposicionamento, ao servidor reclassificado no padrão III da Classe A, com fulcro no item I do preceito suso.
Parecer nº GQ – 37
EMENTA: O servidor envolvido na prática de infrações disciplinares, objeto de processo administrativo, há de ser notificado a respeito dos depoimentos das testemunhas, em conseqüência de o
inquérito jungir-se ao princípio do contraditório. No entanto, a quantidade de provas, inclusive a
reiterada confissão do servidor e seu representante legal, que evidencie, de forma inconteste, a existência do fato, a autoria e a ampla defesa assegurada, autoriza a ilação da regularidade do apuratório.
É insuscetível de eivar o processo disciplinar de nulidade o interrogatório do acusado
sucedido do depoimento de testemunhas, vez que, somente por esse fato, não se configurou
o cerceamento de defesa.
Às informações consignadas na indiciação, por força do art. 161 da Lei n. 8.112, de
1990, não se acrescem formalidades desprovidas de previsão legal, de modo a obstar a
validade de documento adequado, inquinando de nulidade o processo disciplinar.
Com o intuito de impedir influências no trabalho da comissão de inquérito ou alegação
de presunção de culpabilidade, não se consignam, no ato de instauração do processo disciplinar, os ilícitos e respectivos preceitos transgredidos, bem assim os possíveis autores. Por
imperativo de Lei, são adnumerados na indiciação.
A legalidade do processo disciplinar independe da validade da investigação, efetuada através da sindicância de que adveio aquele apuratório.
Parecer nº GQ – 38
EMENTA: A publicação de ato decisório de que possa resultar pedido de reconsideração
ou interposição de recurso, em boletim de serviço, ou de pessoal, na forma do art. 108 da
Lei n. 8.112, de 1990, gera presunção de conhecimento que admite prova em contrário.
O pedido de reconsideração, ou o recurso, apresentado após o decurso do prazo fixado
no aludido art. 108, deve ser recebido pela autoridade competente, se plausível a ilação de
que o servidor desconhecia a publicação (em boletim de serviço ou de pessoal) do ato passível de impugnação, por motivo imputado à Administração.
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Parecer nº GQ – 39
EMENTA: A inexistência de trabalhos de lavra na área interessada, o início dos mesmos
fora dos prazos legais, sem motivo justificado, bem como a lavra realizada em desacordo com
o correspondente Plano de Aproveitamento Econômico, autorizam, de pleno direito, a aplicação da sanção prevista no art. 43 do ADCT, na forma disciplinada pela Lei nº 7.886/89.
Parecer nº GQ – 40
EMENTA: A inexistência de trabalhos de lavra na área interessada, o início dos mesmos
fora dos prazos legais, sem motivo justificado, bem como a lavra realizada em desacordo com
o correspondente Plano de Aproveitamento Econômico, autorizam, de pleno direito, a aplicação da sanção prevista no art. 43 do ADCT, na forma disciplinada pela Lei nº 7.886/89.
Parecer nº GQ – 41
ASSUNTO: Natureza jurídica da Companhia Siderúrgica do Amazonas – SIDERAMA. Entendimento da extinta Consultoria Geral da República e do Supremo Tribunal Federal sobre a
caracterização das sociedades de economia mista. Análise da natureza jurídica da SIDERAMA, à luz da legislação aplicável: sua caracterização como sociedade de economia mista.
Parecer nº GQ – 42
EMENTA: Cessão de imóvel da União, com fundamento no Decreto-lei nº 178, de 16 de
fevereiro de 1967. Possibilidade de aplicação da regra excepcional. Exame da conveniência,
de competência do Chefe do Poder Executivo.
Parecer nº GQ – 43
EMENTA: O provimento de cargo de ministro classista do TST está sujeito ao limite de
idade de que trata o § 1º do art. 111 da Constituição federal.
Parecer nº GQ – 44
EMENTA: Por determinação expressa do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.878, de
1994, a "anistia" nele versada somente se aplica ao servidor exonerado de cargo efetivo ou
dispensado de emprego permanente, motivo por que não se a estende àqueles desinvestidos
de função de assessoramento superior.
Parecer nº GQ – 45
EMENTA: Licitude da aplicação da sanção de caducidade aos Manifestos de Mina. As
Minas Manifestadas na forma do art. 10 do Código de Minas de 1934 (Decreto nº 24.642, de
10.7.34) sujeitam-se às mesmas penalidades aplicáveis às Minas Concedidas, inclusive a de
caducidade. A propriedade das Minas Manifestadas, de natureza especial, baseia-me na
permanência da respectiva exploração, subordinada, portanto, a uma condição resolutiva.
Parecer nº GQ – 46 [VER TAMBÉM O PARECER GQ-191]
EMENTA: Competência residual das Consultorias Jurídicas dos Ministérios, da Secretaria-Geral, demais Secretarias de Estado da Presidência da República e do Estado-Maior das
Forças Armadas. Clarificação dos dizeres contidos no Parecer nº 02-AGU/LS, de 5.8.93.
Competência privativa legalmente cometida à Secretaria da Administração Federal (SAF)
para tratar de assuntos relativos ao pessoal civil do Poder Executivo da União.
Parecer nº GQ – 47
EMENTA: A gratificação de desempenho e produtividade é devida aos servidores especificados no art. 1º da Medida Provisória n. 745, de 1994, ainda que cedidos à AdvocaciaGeral da União, por força do art. 47 da Lei Complementar n. 73, de 1993.
Parecer nº GQ – 48
EMENTA: São insuscetíveis de se acrescerem aos requisitos estabelecidos pelo art. 58
da Lei Complementar n. 73, de 1993, para o provimento de cargo de Consultor Jurídico dos
órgãos da Administração Federal direta, restrições ao exercício da advocacia contidas na Lei
n. 8.906, de 1994, face à diferença das categorias desses Diplomas Legais.
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Parecer nº GQ – 49
EMENTA: Exegese do artigo 223 da Constituição. Competência exclusiva do Executivo
para autorizar a efetivação de transferências direta e indireta de outorgas, para execução dos
serviços de radiodifusão.
Parecer nº GQ – 50
EMENTA: Interpretação da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986. Operações de empréstimo
de bancos públicos federais para com a União e empresas controladas pelo Governo Federal.
Inaplicabilidade, nesse aspecto, às instituições financeiras públicas federais do disposto
no art. 17 da Lei nº 7.492, de 16.6.86.
Vedação de que trata o art. 34 da Lei nº 4.595, de 31.12.64. Resolução nº 1.996, de
30.6.93, do Conselho Monetário Nacional.
Parecer nº GQ – 51
EMENTA: O despacho do Presidente da República que indefere recurso e mantém penalidade
se classifica como de ato administrativo, que, em vista dessa condição, goza da presunção de
legalidade. O ônus da prova da imperfeição do ato incumbe a quem argüi sua nulidade.
Parecer nº GQ – 52
EMENTA: De acordo com farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a anistia concedida pelo art. 8º do ADCT, não alcança as promoções por merecimento, "porquanto, se estivessem [os requerentes] em serviço ativo a elas não teriam direito, uma vez que elas, por sua própria
natureza, geram apenas expectativa de direito" (RE n. 141.518-5, do Distrito Federal).
Parecer nº GQ−
−53
EMENTA: Possibilidade de as sociedade de economia mista obterem empréstimos junto
aos bancos oficiais federais.
Parecer nº GQ – 54
EMENTA: Editou-se o Decreto n. 969, de 1993, em decorrência de o art. 22 da Lei n.
8.460, de 1992, haver concedido ao Poder Executivo autorização para, em caráter legislativo, normatizar a concessão do auxílio-alimentação, admitindo o primeiro se constitua o
direito pessoal ao benefício, na data de sua publicação, relativamente aos servidores que, à
época, atendiam aos requisitos nele estabelecidos.
Inaplicável, na espécie, o disposto na parte final do art. 30 da Lei n. 8.460, de 1992 (determina a retroação dos efeitos financeiros da Lei a 1º de setembro de 1992), eis que o auxílio-alimentação não possui natureza pecuniária.
Parecer nº GQ – 55
EMENTA: Em virtude dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o servidor que responde a processo disciplinar deve ser notificado da instauração deste imediatamente após a
instalação da comissão de inquérito e, em qualquer fase do inquérito, cientificado dos atos processuais
a serem praticados com vistas à apuração dos fatos, de modo que, tempestivamente, possa exercitar o
direito assegurado no art. 156 da Lei n. 8.112, de 1990. Na hipótese em que ressaia da apuração dos
fatos a culpabilidade de servidor não acusado, no mesmo processo, deverá ser imediata e expressamente notificado quanto a esse aspecto e à faculdade ínsita ao art. 156, supramencionado, assegurando-se-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. A falta constatada no curso do processo deverá
ser nele apurada, desde que conexa com as que ensejaram o apuratório ou, se não houver conexidade,
essa medida não resulte em danos consideráveis para a conclusão ágil dos trabalhos. Caso contrário, a
c.i. deve alvitrar a designação de outro colegiado, incumbido de investigar a infração. O prazo para a
Administração exercer o poder-dever de infligir penalidade começa a correr da data em que tem
conhecimento do fato delituoso. O poder de julgar a regularidade das contas dos responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos, inscrito na esfera de competência do colendo Tribunal de Contas
da União, não inibe a ação disciplinar do Estado, salvo se for negada a existência do fato ou a autoria.
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Parecer nº GQ – 56
EMENTA: Inteligência do art. 93, da Lei nº 8.112/90. Expressamente excluída a União da primeira parte do § 1º, do art. 93, cabe aos órgãos e entidades dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios arcar com o ônus da remuneração dos servidores
públicos federais cedidos que optarem pelo vencimento do cargo efetivo, ficando a
União incluída na segunda parte do parágrafo, que atribui o ônus à entidade cedente.
Nos termos do § 2º, do citado dispositivo, ficam obrigadas as empresas públicas e sociedades de economia mista, na posição de cessionárias, a reembolsar aos órgãos ou
entidades indicadas no caput do artigo 93, uma vez que não há reciprocidade de tratamento, levando-se em conta a regra ínsita na segunda parte do § 1º, que mantém o ônus
da remuneração com a cessionária, não havendo, portanto, como excepcionar aquele
comando legal de caráter genérico.
Empregado de empresa pública ou de economia mista cedido a órgãos ou a entidades da Administração Pública Direta Federal. Parcelas reembolsáveis. Compensação
financeira pela cessão de empregados de entidades que usufruem de repasses de recursos à conta do Tesouro Nacional. Observação quanto ao limite máximo de remuneração, fixado pela Lei nº 8.852, de 4.2.1994, que regulamenta o art. 37, inciso XI, da
Constituição da República. As verbas remuneratórias ou aquelas descontadas dos salários dos empregados cedidos, que decorram de leis, decisões judiciais ou de contrato de
trabalho, de índole obrigatória, devem ser reembolsadas pelos(as) cessionários(as).
Cargo de provimento em comissão exige, necessariamente, a prestação de serviços
extraordinários. Sua aceitação coloca o nomeado sob a égide da Lei 8.112/90, ficando à
disposição do nomeante para cumprir horário de trabalho excedente da carga horária
prevista para os demais servidores públicos civis, isto é, com dedicação integral e exclusiva (art. 19, § 1º, da Lei 8.112/90). Impossível, portanto, o ressarcimento pelo cedente ao cessionário de horas extras cumpridas por empregado cedido. Deve-se proceder à compensação financeira referente aos salários dos empregados cedidos à Administração Direta, por ocasião do reembolso às cessionárias que não sejam autosuficientes e que recebam repasses de recursos à conta do Tesouro Nacional, ao fito de
evitar o duplo pagamento (bis in idem). Deve-se observar os ditames da Lei nº 8.852,
de 4.2.1994 no que alude ao limite máximo de remuneração dos empregados cedidos
para não haver infringência ao preceito constitucional (art. 37, inc. XI, da Constituição
da República).
Impossibilidade de pagamento de verba de representação por parte do cessionário a empregado que já a recebe na origem.
Parecer nº GQ – 57
EMENTA: Possibilidade de concessão de direitos políticos limitados a portugueses analfabetos. Derrogação de alguns dispositivos do Decreto n. 70.436, de 18.4.1972.
Parecer nº GQ – 58
EMENTA: Representação contra atos do Presidente da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. – ELETROSUL, relativos à licitação da Usina Hidrelétrica de Itá. Concessão. Transferência. Renovação. Alteração o objeto. Nova Outorga.
Parecer nº GQ – 59
EMENTA: A anistia concedida pela Lei n. 8.878, de 11.5.1994, alcança os empregados da DATAMEC S.A. – Sistema de Processamento de Dados que hajam perdido o
emprego pelas causas apontadas nos diversos incisos do art. 1º da Lei n. 8.878, de
11.5.1994.
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Parecer nº GQ – 60
EMENTA: Processo Administrativo Disciplinar nº 06000.003405/94. Acusados Geraldo
de Souza Araújo e Luiz Gonzaga Nogueira Marques, respectivamente, ex-Diretor-Geral e
ex-Diretor-Geral Adjunto de Operações do Departamento Nacional de Obras contra as Secas
− DNOCS.
Erro na classificação das infrações disciplinares.
No julgamento proferido por autoridade incompetente foram cominadas penas inadequadas e contrárias às provas dos autos.
Necessidade de acerto e agravamento das penalidades impostas aos acusados, na conformidade das razões fáticas e jurídicas apresentadas pela Comissão Especial, criada pelo
Decreto nº 1001, de 6 de dezembro de 1993. Cabe ao Presidente da República nos precisos
termos do art. 141, da Lei nº 8.112/90, aplicar penalidades quando se tratar de demissões,
cassações de aposentadorias de servidores vinculados ao Poder Executivo.
Revisão do Processo Disciplinar 06000.003405/94. O não acatamento das premissas argüidas neste parecer enseja a determinação, de ofício, da instauração de processo de revisão,
na conformidade do art. 174, da Lei nº 8.112/90.
Remessa dos autos ao órgão do Ministério Público para as providências cabíveis, tendo
em vista os delitos praticados pelos acusados contra a Administração Pública Federal.
Parecer nº GQ – 61
EMENTA: Pedido de reconsideração de despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República que aprovou Parecer da Advocacia-Geral da União, reconhecendo e declarando, em conseqüência, nulidade de procedimento licitatório. Hipótese em que se abre prazo
para apresentação de defesa pelo licitante vencedor.
Parecer nº GQ – 62
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM DUAS ETAPAS, PRAZO DE
VALIDADE: termo inicial de sua fluência. PARECER Nº CS-57, de 29 de setembro de 1992
(DOU de 5.10.92). Esclarecimento quanto ao termo inicial da contagem do prazo de validade.
Parecer nº GQ – 63
EMENTA: 1. Designação de ex-Presidente da República para exercer função de Chefe
de Missão Diplomática Permanente: Possibilidade.
2. Cabimento, nesse caso, de atribuição das vantagens referidas no art. 1º da Lei nº
7.474, de 8 de maio de 1986, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 8.889, de 21 de junho
de 1994, com limitações.
Parecer nº GQ – 64
EMENTA: Ilegalidade da Portaria nº 306, de 30.09.80. Servidor admitido por concurso,
conquanto regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, não pode ser dispensado discricionariamente, sem motivação. Ato nulo, a configurar abuso de poder. Reintegração do
interessado no emprego.
Parecer nº GQ – 65
EMENTA: Inexistência de fato novo que ilida a sanção imposta.
Titular de concessão de lavra que arrenda a mina a empresa cujo controle acionário detém: desconsideração da pessoa jurídica.
A inadimplência da arrendatária é de ser atribuída ao titular da concessão para efeito de
aplicação das sanções previstas no Código de Mineração e no seu regulamento.
Parecer nº GQ – 66
EMENTA: Após a vigência da Lei n. 8.112, de 11.12.1990, torna-se necessário, ainda na
fase instrutória, facultar vista dos autos ao acusado em processo administrativo disciplinar,
para que possa requerer o que for de direito.
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Parecer nº GQ – 67
EMENTA: Contrato de Adesão celebrado entre a União, por intermédio do Ministério
dos Transportes, e a AÇOMINAS, a CST e a USIMINAS, objetivando a adaptação do
regime de exploração do Terminal de Produtos Siderúrgicos de Praia Mole á Lei n° 8.630,
de 1993. Consulta do Exmo. Sr. Ministro dos Transportes a respeito de sua legal idade.
Parecer nº GQ – 68
EMENTA: Divergência entre a Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Audiência da Advocacia-Geral da União (Lei Complementar n° 73, de 1 993, art. 4°, inciso XI, e Decreto n° 93.237, de 1986, art. 4°, inciso IV).
Fundo da Marinha Mercante – FMM. Obrigações financeiras decorrentes de contratos firmados pela extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante – SUNAMAM
Parecer nº GQ – 69
EMENTA: Natureza jurídica da LIGHT: sua caracterização como sociedade anônima comum, não integrante da Administração Indireta, por lhe faltarem os requisitos de criação por lei e
a não obrigatoriedade de manutenção do seu controle acionário de forma permanente (ou continuada) pela ELETROBRÁS. Inaplicabilidade à LIGHT da exigência da realização de concurso
público para contratação de seus empregados (art. 37, III da Constituição da República).
Parecer nº GQ – 70
EMENTA: A sanção prevista no parágrafo único do art. 27 do Código de Mineração (Decreto-lei nº 227, de 28.02.67) não se aplica ao titular de Alvará de Pesquisa que não logrou ingressar
na área pesquisada, seja mediante acordo com o proprietário do solo, seja pela via judicial.
Parecer nº GQ – 71
EMENTA: Portaria editada com o propósito de proceder à dispensa de servidor da União, regido pela legislação trabalhista, se caracteriza como de ato administrativo e, em decorrência, é presumidamente legal. A falta de motivo que justifique ato desse jaez há de ser
indubitavelmente demonstrada, sendo insuficiente para a conseqüente declaração de nulidade a simples presunção de que seja ele imotivado.
À incidência do disposto no art. 114 da Lei n. 8.112, de 1990, é imprescindível que se demonstre a ilegalidade do ato praticado, a qual não se configura quando se denega o reconhecimento de vinculação empregatícia, ou a contagem do correspondente tempo de serviço, e se reconhece
a legalidade de ato de dispensa de servidor, em decisório trabalhista, com trânsito em julgado.
Inaplica-se o disposto no art. 28 da Lei n. 8.112, de 1990, aos casos em que porventura
se reconheça a ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispensa de servidor laboral, sem
justa causa, porquanto o preceptivo é estatutário e sua incidência pressupõe a demissão
exclusivamente de titular de cargo público.
As decisões judiciais, transitadas em julgado, devem merecer fiel cumprimento pela
Administração, não se constituindo em meio adequado para sua reforma a revisão administrativa de processo, desde que prolatadas sobre o mesmo fato e não sobrevenha lei atribuindo direito novo ao interessado.
Parecer nº GQ – 72
EMENTA: Exegese do art. 54 da Lei 4.320/64, em face do art. 170 do Código Tributário
Nacional. Impossibilidade de aplicação subsidiária de norma de direito privado na presença
de dispositivo expresso, de direito público, regendo a compensação de créditos e débitos.
Parecer nº GQ – 73
EMENTA: Aposentadoria, a pedido, no cargo de Juiz Classista, representante dos empregadores, de Suplente de Juiz Classista. Possibilidade jurídica de deferimento do pedido,
com fundamento na Lei nº 6.903, de 30 de abril de 1981. Interpretação do art. 4º da mencionada lei, com o sentido de abranger os juízes classistas titulares e os suplentes.
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Parecer nº GQ – 74
EMENTA: Impossibilidade de atender-se à pretensão da servidora, porquanto na data em
que requereu sua inclusão na categoria funcional de Arquivista (20.02.86) não possuía a
habilitação legal necessária para exercer referida profissão.
Em face da inexistência no Quadro de Pessoal do INCRA da categoria funcional de
Arquivista, não há como se proceder à reclassificação pleiteada ante a impossibilidade jurídica do pedido. Acatamento, in totum, das razões expendidas no Parecer ASJUR/SAF/PR
Nº 274/94 pelos seus fundamentos jurídicos.
Parecer nº GQ – 75
EMENTA: A inexistência de trabalhos de lavra na área interessada, o início dos mesmos fora
dos prazos legais, sem motivo justificado, bem como a lavra realizada em desacordo com o correspondente Plano de Aproveitamento Econômico, autorizam, de pleno direito, a aplicação da
sanção prevista no art. 43 do ADCT, na forma disciplinada pela Lei nº 7.886/89.
Parecer nº GQ – 76
EMENTA: Pagamento de "pro-labore" em razão de serviços prestados como membros
dos colegiados do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
PADCT/MCT. Síntese da controvérsia e seu exame. Impossibilidade do mencionado pagamento, à luz da legislação vigente.
Parecer nº GQ – 77
EMENTA: E.M. Interministerial nº 11, de 20/1/92, foi revogada pela E.M./CGR nº 2, de
25/10/92, que propôs medidas de caráter provisório e finalidade restrita.
A contratação de serviços particulares de advocacia por órgãos e entidades da Administração – ainda que contem eles com quadro próprio de advogados – não está vedada e deve
observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, as disposições da
Lei nº 8.666, de 21/6/93 e as orientações do T.C.U.
A enumeração dos casos de inexigibilidade de licitação, por ser inviável a competição,
feita pelo art. 25, é exemplificativa e não taxativa.
Se o serviço é de natureza singular e o profissional a ser contratado, de especialização
tão notória que o seu trabalho se revele, indiscutivelmente, sem sombra de dúvida, como o
mais adequado à satisfação dos interesses em causa, a contratação pode ser feita nos termos
dos arts. 25 II e § 1º, c/c 13, V e § 3º, observando-se, ainda, os arts. 25, § 2º, 26, 54 e 55.
Se, todavia, em situações excepcionais, o serviço não for de natureza singular e puder
ser realizado por vários profissionais especializados, em nome do princípio da igualdade,
deve-se proceder à pré-qualificação (art. 114), com adjudicação igualitária dos contratos aos
advogados pré-selecionados. Observância, também, dos arts. 25, § 2º, 26, 54 e 55.
O exame da oportunidade e conveniência da contratação cabe ao administrador que se
deve orientar na defesa do interesse público, que lhe compete resguardar.
Parecer nº GQ – 78
EMENTA: Contratação de advogados autônomos por autarquia. Descabimento de autorização presidencial, por decreto. Competência da direção da própria autarquia, sob sua
responsabilidade, para decidir sobre o assunto. Observância do Parecer nº AGU/MF-01/95.
Parecer nº GQ – 79
EMENTA: Caducidade de concessão de lavra que se encontrava inativa em 5 de outubro
de 1989 ou cujos trabalhos não haviam, no prazo legal, tido início. Constitucionalidade da
Lei nº 7.886, de 1989. No conceito de inativa, se compreende a lavra simbólica consistente
naquela realizada em flagrante desacordo com o plano de aproveitamento econômico ou de
forma incompatível com as finalidades e condições da respectiva concessão, na concessão
mantida com prática que possa impedir ou restringir o aproveitamento da jazida segundo o
seu efetivo potencial econômico.
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Parecer nº GQ – 80
EMENTA: Pedido de reconsideração de despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República que aprovou o PARECER N° GQ-58. Prejudicialidade desse PARECER com
o advento da Lei n° 9.974, de 7 de julho de 1995.
Parecer nº GQ – 81
EMENTA: As terras indígenas demarcandas serão contínuas ou descontínuas, de acordo
com a efetiva ocupação do solo, mas segundo os critérios fixados no art. 231 da Constituição federal.
Parecer nº GQ – 82
EMENTA: Inexistência de óbice constitucional, em relação ao art. 100 da Constituição
da República, ou a outro dispositivo legal, que impeça a extinção, mediante novação de
créditos contra a Fazenda Pública Federal, havidos em decorrência de sentença judiciária
líquida, por meio de instrumentos contratuais a serem celebrados entre a União e os respectivos credores – interessados. Acolhimento in totum do Parecer PGFN/86/Nº 673/95.
Parecer nº GQ – 83
EMENTA: Cisão da Light Serviços de Eletricidade S.A.. Impossibilidade de sua efetivação sem a autorização legislativa (lei específica), na conformidade do disposto nos incisos
XIX e XX, do art. 37, da Constituição. A legislação aplicável ao Programa Nacional de
Desestatização (Lei nº 8.031/90 e MP nº 1.129/95) e a que estabelece normas para outorga
e prorrogação de concessões e permissões de bens públicos (Lei nº 9.074/95), lege data, não
atendem à exigência ínsita no texto constitucional.
Parecer nº GQ – 84
EMENTA: Não implica nulidade do processo administrativo disciplinar a apuração do
abandono de cargo consistente na tomada de depoimento, em vista dos boletins de freqüência, exclusivamente do acusado que tinha conhecimento prévio do apuratório, na indiciação,
na apresentação de defesa e na elaboração do relatório final.
Não nulifica o processo a inexistência de notificação do servidor a respeito dos direitos
que as normas de regência lhe asseguram, no curso do apuratório, pois essa medida não
decorre de imperativo de lei.
Insere-se na área de competência do Presidente da República a aplicação das penalidades de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade também dos servidores
das autarquias e das fundações públicas federais, incluídas as entidades universitárias.
Parecer nº GQ – 85
EMENTA: Na falta de norma legal autorizativa, não se concede licença para tratar de interesses particulares ao ocupante de cargo de provimento em comissão, inclusive o exercido
sob a forma de mandato.
A regra de interpretação que recomenda exegese estrita às prescrições de ordem pública
autoriza se acolha o resultado interpretativo de que a aplicação do disposto no art. 91 da Lei
n. 8.112, de 1990, se adstringe aos servidores efetivos, a que não se igualizam os titulares de
cargos em comissão, qualificados de mandatários.
Parecer nº GQ – 86
EMENTA: Impossibilidade legal de absorção, pela Petrobrás, do contrato de trabalho celebrado entre o proponente e a extinta Interbrás (artigo 20, da Lei nº 8.029, de 12.4.1990,
renumerado para artigo 23, pela Lei nº 8.154, de 28.12.1990) e, ainda, pela União dada a
necessidade de prévio concurso público para investidura em cargo ou emprego público
(Constituição da República, art. 37, nº II). Caberá à União, como sucessora da Interbrás,
rescindir o contrato de trabalho, suspenso em razão do exercício de mandato eletivo, e pagar
as correspondentes parcelas legalmente devidas ao ex-empregado.
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Parecer nº GQ – 87
EMENTA: É insuscetível de nulificar o processo disciplinar o fato de não haver sido publicada a Portaria de designação de comissão de inquérito, desde que considerada a data do
mesmo ato como de início do prazo estipulado para a conclusão do processo disciplinar e,
em decorrência, não se constate infringência ao princípio do contraditório.
A comissão de inquérito não é obrigada a especificar, no ato de notificação da instauração
do processo disciplinar, os direitos que as normas processuais asseguram ao acusado durante a
apuração da irregularidade, medida somente exigível se estatuída em lei, stricto sensu.
A conduta do servidor tendente a procrastinar seu retorno ao desempenho das respectivas atribuições, após ser notificado do término do prazo de afastamento legalmente autorizado para que freqüentasse curso de aperfeiçoamento, no exterior, não é de molde a tipificar
a infração disciplinar “proceder de forma desidiosa”, vez que à sua caracterização é imprescindível o real exercício do cargo.
Parecer nº GQ – 88
EMENTA: Não há impedimento constitucional a que se delegue competência à Caixa
Econômica Federal para fiscalizar instituições não financeiras do Sistema Financeiro Habitacional, mas a autorização para tal haverá de ser concedida por lei complementar.
Parecer nº GQ – 89
EMENTA: Expansão e Ampliação do Sistema Móvel Celular pelas empresas do Sistema
TELEBRÁS.
Parecer nº GQ – 90
EMENTA: A Teoria da Imprevisão é aplicável aos contratos administrativos, desde que
presentes os pressupostos que autorizam a sua adoção. Tem caráter excepcional e extraordinário, devendo ser adotada sempre de forma restritiva e não extensiva. A inflação não representa motivo ensejador para a aplicação do instituto.
Parecer nº GQ – 91
EMENTA: A disciplina da competência atribuída ao Advogado-Geral da União para emitir parecer de caráter normativo, vinculando os órgãos e entidades da Administração
Federal, não autoriza os órgãos de execução da AGU a formularem pedidos de seu reexame,
em vista de excepcionalidade, qualificada a juízo de hermeneutas neles em exercício.
Parecer nº GQ – 92
EMENTA: É contínuo o prazo de validade de concurso público, estabelecido no inciso
III do art. 37 da Constituição, e tão-só mediante lei poder-se-á sustar o seu curso.
O candidato habilitado em concurso público não tem direito de ser nomeado, exceto se
efetuado provimento sem ser observada a ordem de classificação, consoante proposições
estratificadas na doutrina e jurisprudência.
Parecer nº GQ – 93
EMENTA: É qüinqüenal o prazo de prescrição das dívidas passivas da União que não tenham menor prazo − Decreto n. 20.910, de 6.1.1932.
Parecer nº GQ – 94
EMENTA: A inexistência de trabalhos de lavra na área interessada, o início dos mesmos
fora dos prazos legais, sem motivo justificado, bem como a lavra realizada em desacordo com
o correspondente Plano de Aproveitamento Econômico, autorizam, de pleno direito, a aplicação da sanção prevista no art. 43 do ADCT, na forma disciplinada pela Lei nº 7.886/89.
Parecer nº GQ – 95
EMENTA: A inexistência de trabalhos de lavra na área interessada, o início dos mesmos
fora dos prazos legais, sem motivo justificado, bem como a lavra realizada em desacordo com
o correspondente Plano de Aproveitamento Econômico, autorizam, de pleno direito, a aplicação da sanção prevista no art. 43 do ADCT, na forma disciplinada pela Lei nº 7.886/89.
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Parecer nº GQ – 96
EMENTA: Mesmo na inexistência de expressa previsão legal, é devida correção monetária de
repetição de quantia indevidamente recolhida ou cobrada a título de tributo. A restituição tardia e
sem atualização é restituição incompleta e representa enriquecimento ilícito do Fisco. Correção
monetária não constitui um plus a exigir expressa previsão legal. É, apenas, recomposição do
crédito corroído pela inflação. O dever de restituir o que se recebeu indevidamente inclui o dever
de restituir o valor atualizado. Se a letra fria da lei não cobre tudo o que no seu espírito se contém,
a interpretação integrativa se impõe como medida de Justiça. Disposições legais anteriores à Lei
n° 8.383/91 e princípios superiores do Direito brasileiro autorizam a conclusão no sentido de ser
devida a correção na hipótese em exame. A jurisprudência unânime dos Tribunais reconhece,
nesse caso, o direito à atualização do valor reclamado. O Poder Judiciário não cria, mas, tãosomente aplica o direito vigente. Se tem reconhecido esse direito é porque ele existe.
Parecer nº GQ – 97
EMENTA: Inexistência de prescrição, baseada em pretensa obrigação de trato sucessivo, tendo em vista o exame global do ajuste. Inexistência, ainda, de prescrição, em razão do pagamento
do principal, de uma só vez, descaracterizando alegada obrigação de trato sucessivo, se ocorrente,
e constituindo momento a partir do qual se contaria a prescrição, caso estivesse em curso. Não
fluência da prescrição, por aplicação do art. 4º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932,
tendo em vista as tratativas na área administrativa, buscando solução para o problema.
Parecer nº GQ – 98
EMENTA: É nulo o processo disciplinar em que se define a autoria previamente à apuração
dos fatos, o servidor é qualificado como indiciado durante toda a evolução do processo, não se
efetua a indiciação e são tomados depoimentos sem notificar-se o acusado, para presenciá-los.
Parecer nº GQ – 99
EMENTA: O cerceamento de defesa, por ser um fato, não se presume; porém, há de ser
demonstrado, em face do contexto do processo disciplinar.
Parecer nº GQ – 100
EMENTA: É imprescindível declarar-se a nulidade de processo administrativo disciplinar, originária da inobservância do princípio do contraditório de que resulta prejuízo para a defesa.
Parecer nº GQ – 101
EMENTA: Compensação de créditos de natureza não tributária autorizada por lei especial. A lei nova, que estabeleça normas gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga
a lei anterior (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 2º, § 2º). Aplicação da norma especial
em detrimento da norma geral, nos estritos termos por aquela enunciados.
Parecer nº GQ – 102
EMENTA: É insuscetível de nulificar o processo o fato de haver a comissão de inquérito
intimado o acusado a prestar depoimento, sem notificá-lo no respeitante aos direitos que lhe
são assegurados nas normas pertinentes, durante o curso do processo, dada a inexistência de
lei que contemple a última medida.
A falta de depoimento do indiciado, por si só, não significa inobservância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, com a conseqüente nulidade, nem obsta a tipificação do ilícito.
A Lei n. 8.112, de 1990, art. 138, modificou o conceito da infração abandono de cargo,
do que resulta sua caracterização quando se constatam mais de trinta ausências consecutivas
e a intencionalidade em faltar ao serviço.
Parecer nº GQ – 103
EMENTA: As funções de assessoramento superior, previstas nos arts. 122 a 124 do Decreto-lei n. 200, de 1967, de lege lata, são caracterizadas como de confiança, qualidade que
as exclui do alcance da Lei n. 8.878, de 1994, adstrita ao servidor exonerado de cargo efetivo ou dispensado de emprego permanente. Mantença de pronunciamento desta Instituição.
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Parecer nº GQ – 104
EMENTA: 1. Pedido de anuência para cisão de sociedade seguradora, controlada por capital estrangeiro: Negativa da SUSEP, com base no art. 52 do ADCT/88 e na Resolução n°
14/86, do CNSP.
2. Revisão de manifestação anterior, para concluir pela inaplicabilidade do art. 52 do
ADCT/88 às sociedades seguradoras.
3. Exame da Resolução n° 14/86, do CNSP, e conclusão no sentido de sua ilegalidade,
ab initio, e, se assim não fosse, de sua revogação, por não haver sido recepcionada pela
Constituição de 88.
4. Inexistência, hoje, de norma jurídica distinguindo sociedades seguradoras controladas
por capital estrangeiro e por capital brasileiro.
5. Competência da SUSEP para, com base na legislação vigente, apreciar a cisão pretendida, sem os entraves apresentados.
Parecer nº GQ – 105
EMENTA: Na aquisição de bens imóveis pelo Poder Judiciário para seu uso, a União é
representada nos termos do art. 131 da Constituição federal e do art. 14, V, do Decreto-lei n.
147, de 3 de fevereiro de 1967.
Parecer nº GQ – 106
EMENTA: A readmissão, versada no § 5º do art. 8º do ADCT, aplica-se a todos quantos,
no período compreendido entre 1979 e 5 de outubro de 1988, foram demitidos comprovadamente pelos motivos especificados nesse preceito, sendo irrelevante que o empregador
tenha imprimido à dispensa fictícia conotação de sem justa causa.
Parecer nº GQ – 107
EMENTA: Não parece possível ter-se por nulo o ato concessório de exportação pela mera anterioridade em relação ao Plano de Safra, mas pode chegar-se à invalidade do ato apontando-se má-fé ou outro intuito inconfesso, mas provado, que lhe dê motivação ou finalidade
divergentes da prevista em lei ou que discrepem do interesse público.
Parecer nº GQ – 108
EMENTA: A teor do art. 11 da Lei Complementar n. 73, de l993, as Consultorias Jurídicas
dos Ministérios são competentes para examinar processos disciplinares, mesmo que o julgamento
destes caiba ao Presidente da República, que, a seu juízo, poderá submeter o assunto à apreciação
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, previamente ao julgamento.
Parecer nº GQ – 109
EMENTA: Contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor. Arts. 183, 231 e §
1°, e 249 da Lei n° 8.112/90. Definição do Órgão ao qual deve ser recolhida a contribuição
relativa aos servidores amparados pelo art. 243 nos meses de janeiro, fevereiro e março de
1990. O art. 249 da Lei n° 8.112/90 determinou, apenas, que até a edição da lei que viesse a
estabelecer os percentuais diferenciados de contribuição, os servidores amparados pela Lei n°
8.112/90 contribuiriam no percentual então fixado para o servidor civil da União. A Medida
Provisória n° 286, de 14 de dezembro de 1990, convertida na Lei n° 8.162, de 8 de janeiro de
1991, resolveu a questão: nos termos de seus arts. 8°, 9°, 10 e 18, a contribuição relativa aos
meses de janeiro, fevereiro e março de 1991 deve ser recolhida ao Tesouro Nacional.
Parecer nº GQ – 110
EMENTA: Regra constitucional não escrita outorga ao TCU, quando em missão também
constitucional de inspecionar bens e valores públicos, direito de examinar informações mesmo
sigilosas, desde que intimamente vinculadas a inspeções ou auditorias em curso. Considerando
que tal acesso não é indiscriminado, como sugerem as decisões 224/94 e n. 670/95 do Tribunal, e
tendo em vista a gravidade das penas a que se sujeitam autoridades e funcionários, quer atendam
às solicitações, quer deixem de a elas atender, aconselha-se a submissão da questão ao Judiciário.
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Parecer nº GQ – 111
EMENTA: Mesmo na inexistência de expressa previsão legal, é devida correção monetária de
parcelas remuneratórias devidas aos servidores, pagas com atraso pela Administração. O pagamento tardio e sem atualização é pagamento incompleto e representa enriquecimento ilícito do
devedor relapso. Correção monetária não constitui um plus a exigir expressa previsão legal. É,
apenas, recomposição do crédito corroído pela inflação. O dever de pagar tudo o que se deve
inclui o dever de pagar o valor atualizado. Se a letra fria da lei não cobre tudo o que no seu espírito se contém, a interpretação integrativa se impõe como medida de Justiça. Os princípios superiores do Direito brasileiro assim o determinam. A jurisprudência unânime dos Tribunais reconhece,
nesses casos, o direito à atualização do valor reclamado. O Poder Judiciário não cria, mas, tãosomente aplica o direito vigente. Se tem reconhecido esse direito é porque ele existe.
Parecer nº GQ – 112
EMENTA: Os atos judicialiformes da Administração Pública estão sujeitos ao princípio
da legalidade.
Parecer nº GQ – 113
EMENTA: Interpretação do art. 82 da Lei nº 9.100, de 29/9/95: Conceitos de obra e de
obra em andamento. A regra geral proibitiva e as duas exceções. A finalidade do dispositivo
legal e os parâmetros estabelecidos pela lei. A impossibilidade de prevalecimento da interpretação sugerida na consulta.
Parecer nº GQ – 114
EMENTA: O Decreto nº 68.708, de 1971, não foi revogado pela Lei nº 6.205, de 1975. O
inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal deve ser entendido em seus exatos termos: visa a
evitar que o salário mínimo seja fator de indexação. O salário mínimo só pode abranger o que
está no texto do dispositivo. A vinculação que visa a satisfazer as mesmas necessidades que
devem ser satisfeitas pelo salário mínimo é permitida, como têm entendido a doutrina e a
jurisprudência. Como a diária se destina a satisfazer três das nove necessidades abrangidas pela
proteção constitucional, o Decreto nº 68.708, de 1971, não contrariava a nova Carta. Foi por
ela recepcionado e só podia deixar de ser aplicado, a partir de sua expressa e recente revogação
pelo Decreto nº 1.932, de 17 de junho de 1996. Os estagiários que, no ano passado, receberam
diárias com base no Decreto nº 68.708/71 não têm direito à complementação, porque receberam o que lhes era devido. Os que receberam a maior, com base em outra legislação, não estão
obrigados à devolução, uma vez patente a boa-fé e a errônea, porém justificável interpretação
da Lei por parte da Administração. As diárias já se incorporaram ao patrimônio do servidor e,
pelo seu caráter alimentar, já foram consumidas. A ESG, como o próprio nome o diz, é uma
Escola, um Instituto de Altos Estudos. O Corpo de Estagiários é constituído por militares e
civis matriculados nos seus cursos. A viagem de estudos no exterior é, como outras, uma das
atividades curriculares da Escola. Não se confunde com viagem a serviço. Ela se rege pelo
Decreto nº 91.800/85, cujo art. 11 trata das diárias.
Parecer nº GQ – 115
EMENTA: Condenada a União a pagar a funcionários da Policia Federal Gratificação de
Operações Especiais, equivalente a 90% dos seus vencimentos, a diferença implantada a
menor, acumulada ao longo de vários meses, deve ser paga independentemente de precatório, por consubstanciar a implantação em folha obrigação de fazer. Somente estará sujeito ao
precatório o pagamento das parcelas vencidas até a implantação em folha, a menor, que
configuram obrigação de dar.
Parecer nº GQ – 116
EMENTA: A ratificação de atos administrativos cinge-se aos inseridos na área de competência da autoridade ratificante e aos praticados pelo agente por esta delegado, defesa a extensão de
efeitos, por via interpretativa, a atos conexos, inclusive nulos, editados por autoridade diversa.
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Parecer nº GQ – 117
EMENTA: Descabimento da revisão de despacho ministerial que manteve indeferimento
de pedido de renovação de alvará de pesquisa, fundado na intempestividade do apelo. Inadmissibilidade de acolhimento de certidão compatível com diploma legal editado posteriormente ao ato de indeferimento. Aplicação do princípio "tempus regit actum".
Parecer nº GQ – 118
EMENTA: Ato administrativo anulado, após verificada a irregularidade da documentação apresentada. Direitos de terceiros de boa-fé. Manutenção do ato, ainda quando eivado de vício,
desde que presentes o interesse público e a comprovada boa-fé de terceiros interessados.
Parecer nº GQ – 119
EMENTA: A vinculação de receita só pode ser feita por lei.
Parecer nº GQ – 120
EMENTA: A inclusão das vantagens de caráter pessoal no limite máximo de remuneração, efetuada pelo inciso III do art. 1º da Lei n. 8.852, de 1994, evidencia-se incompatível com o disposto nos
arts. 37, XI, e 39, § 1º, da Carta Federal, por isso que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a
inteligência desses preceptivos constitucionais ao firmar o entendimento jurisprudencial de que ditas
parcelas estipendiárias não se somam à retribuição, para o efeito de determinar o denominado "teto".
Parecer nº GQ – 121
EMENTA: A substituição ou omissão de dispositivo legal na indiciação, por si só, não
implica prejuízo para a defesa, não advindo, daí, nulidade do processo disciplinar.
Somente se configura a inobservância da proibição ínsita ao inciso XVIII do art. 117 da
Lei n. 8.112, de 1990, quando o servidor desempenha atividade, incompatível com o exercício do cargo, durante o horário de trabalho.
Parecer nº GQ – 122
EMENTA: O elemento conceitual "sem justa causa" é imprescindível à configuração do
ilícito inassiduidade habitual a que alude o art. 139 da Lei n. 8.112, de 1990.
Parecer nº GQ – 123
EMENTA: O depositário é o responsável pela guarda e conservação dos bens sob depósito. Embora o seqüestro tenha sido determinado no curso de processo penal militar, os direitos e deveres do
depositário se regem pelas normas do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, pelas do Código
Civil. As despesas decorrentes da guarda e conservação dos bens podem ser realizadas com a eventual renda dos próprios bens seqüestrados, eis que houve autorização judicial para o seu uso, desde
que, a cada caso seja o juízo comunicado. O depositário pode utilizar-se da permissão contida no art.
1.113 do CPC: alienação judicial dos bens de fácil deterioração e de dispendiosa conservação.
Parecer nº GQ – 124
EMENTA: Para a demissão fundamentada no inciso I do artigo 132 da Lei nº 8.112/90, é
imprescindível a existência de sentença judicial transitada em julgado condenando o servidor pela prática de crime contra a administração pública, sob pena de violação do disposto
no inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal.
Parecer nº GQ – 125248
EMENTA: A recondução de que cuida o art. 29 da Lei n. 8.112, de 1990, não é aplicável
a quem foi exonerado de cargo público federal, a pedido, porque investido em cargo inacumulável de outra unidade federativa.
248
A Súmula nº 16, de 19 de junho de 2002, tornou inaplicável o entendimento firmado nos Pareceres AGU nº
GQ – 125 e nº GQ – 196, conforme constou do preâmbulo da referida Súmula:
“O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, e na Mensagem
nº 471, de 13 de junho de 2002, do Presidente da República, que autoriza a adoção de entendimento do Supremo Tribunal
Federal, tornando inaplicável o versado nos Pareceres nos GQ – 125, de 28 de maio de 1997, e GQ – 196, de 3 de agosto de
1999, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da União, das autarquias e
das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:...”
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Parecer nº GQ – 126
EMENTA: A criação de novo índice, ainda que por lei, não afeta, de regra, o ato jurídico perfeito.
Parecer nº GQ – 127
EMENTA: Nada obstante a advertência ser a penalidade estatuída para os casos de inobservância de dever funcional, os fatores de graduação de pena, especificados no art. 128 da
Lei n. 8.112, de 1990, podem justificar punição mais grave.
Parecer nº GQ – 128
EMENTA: O servidor que, de forma dolosa, não observa normas técnicas que disciplinam o deferimento de títulos de relacionamento de granjas avícolas, inclusive omitindo-se
na realização de vistorias das granjas e na análise dos projetos, relativos aos títulos de relacionamento, a fim de proporcionar o favorecimento de terceiros, incorre na falta disciplinar
denominada "valer-se do cargo para lograr proveito de outrem, em detrimento da dignidade
da função pública", não se caracterizando o procedimento desidioso.
Parecer nº GQ – 129 [Revogado pelo Parecer/AGU nº AC-45]
EMENTA: Exploração de recursos minerais pelos Municípios. Necessidade de previsão legal específica. O conceito de interesse nacional, inscrito no art. 176, § 1º, da
Constituição Federal: ausência de regulamentação. Aplicação do art. 3º, § 1º, do Código
de Mineração, com a redação dada pela Lei nº 9.314, de 14.11.96, e do art. 42 do mesmo diploma legal.
Parecer nº GQ – 130
EMENTA: O retorno do inativo ao cargo em virtude do qual foi aposentado, a pedido,
após o cancelamento da aposentadoria, somente se tornaria viável com a edição de lei autorizativa, em sentido estrito.
Parecer nº GQ – 131
EMENTA: Aposentadoria. Servidor Público Civil ocupante de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com o serviço público. Conforme Decisão 733/94 – Plenário, do Egrégio
Tribunal de Contas da União, "é correto o entendimento de que, somente após a Lei n°
8.647, de 13.04.93, alterando o art. 183 da Lei n° 8.112, de 11.12.90, a aposentadoria do
titular de cargo em comissão que não fosse simultaneamente detentor de cargo efetivo
deixou de ser regida pelo art. 185 da citada Lei n° 8.112, de 1990". O direito à aposentadoria à conta do Tesouro Nacional, deverá ser deferido aos ocupantes de cargos em comissão,
sem vínculo permanente com o serviço público e que não sejam detentores de cargos efetivos, que, no período compreendido entre a edição da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990 e o advento da Lei n° 8.647, de 13 de abril de 1993, tenham implementado o tempo de
serviço público necessário para aposentar-se na conformidade do disposto no inciso III, do
art. 40, da Constituição da República. Súmula 359, do Supremo Tribunal Federal. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao
tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários, inclusive, a
apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária. Sua aplicação aos casos
ocorrentes. O servidor público civil, ocupante de cargo em comissão, sem vínculo permanente com o serviço público, que tenha implementado o tempo de serviço necessário à aposentação no período que medeia a entrada em vigor da Lei n° 8.112/90 e início da vigência
da Lei n° 8.647/93, faz jus à aposentadoria custeada pelo Tesouro Nacional mesmo que
tenha sido exonerado após a fruição do referido direito, nas formas previstas no item III, do
art. 40, da Constituição da República.
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Parecer nº GQ – 132
EMENTA: A aposentadoria espontânea é causa extintiva do contrato de trabalho – A Lei nº
8.213/91, que dispõe sobre as relações do segurado com a previdência oficial, não regulamenta as
relações de trabalho – A continuidade da prestação de serviços por empregado aposentado em
empresa pública ou sociedade de economia mista, caracteriza novo contrato de trabalho, que, por
não vir precedido de aprovação em concurso público, é nulo por ofensa ao Art. 37, II, da Constituição Federal, e ao parágrafo único do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.523-3, de 09.01.97, e suas reedições – A interrupção das atividades do empregado
aposentado, decorrente da decretação da nulidade do contrato de trabalho, apenas assegura ao
servidor o direito ao salário do período trabalhado, sem quaisquer efeitos futuros.
– Inexiste direito ao levantamento do saldo de depósitos do FGTS ou ao recebimento do valor da
multa de 40% sobre aquele valor, por não se verificarem, no caso, as hipóteses da Lei nº 8.036/90.
Parecer nº GQ – 133
EMENTA: Revisão de Processo Administrativo Disciplinar para anular ato demissório.
A revisão do processo administrativo disciplinar tem, como pressuposto, a adução de fatos
novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da
penalidade aplicada (cf. o art. 174, da Lei n° 8.112/90). Imprestável sob todos os aspectos,
processo de revisão que se baseia, tão somente, em pareceres antinômicos, sem o exame de
elementos novos, ainda não apurados no processo originário. Devolução dos processos à
origem para os fins de ser instaurado novo processo revisional.
Parecer nº GQ – 134
EMENTA: Programa Especial de Exportação (PEEX). Redução de impostos tendo como contrapartida, em relação à empresa beneficiada, a obrigação de exportar produtos industrializados em valor
certo e determinado, assim como produzir, no final do programa, também um valor certo e determinado de saldo positivo de divisas. Incidência das normas do art. 4º, caput e § 1º, do Dl 1.219/72, que
definem a infração de inadimplemento do compromisso e cominam, como penalidades, o pagamento
do valor dos impostos que foram dispensados, corrigido monetariamente e acrescido de multa de até
50% desse valor, pagamento este mitigável numa proporção entre índices de redução da sanção e
índices de efetivo cumprimento do ajustado. Dispositivo contratual que imita os preceptivos legais
acima mencionados, além de dispensar a aplicação da sanção apenas em face de ocorrência de caso
fortuito e de força maior. Recurso hierárquico interposto perante o Exmº Sr. Presidente da República
com o escopo de reformar decisões administrativas anteriores, para permitir a renegociação do programa para considerá-lo cumprido nos níveis atingidos até a data do encerramento prorrogado do
mesmo, com base no preceito do art. 14 da Portaria MIC 148/88. Improcedência do pedido. Não se
nega a discricionariedade de a Administração avençar e renegociar com a outra parte o montante dos
compromissos, dentro dos parâmetros da lei, nem a possibilidade de atos ou contratos administrativos
colaborarem com a lei. Todavia, a correta exegese da norma do ato administrativo supramencionado,
para que não seja considerado inconstitucional por invasão de competência da reserva legal, como são
as matérias de redução de tributos, de definição de infração, de cominação e redução de penalidades, e
de anistia, e, também, por eventual ofensa ao princípio da moralidade administrativa, só autoriza a sua
aplicação no decorrer do programa, mas não na iminência do seu término normal ou original, muito
menos prorrogado, quando as partes verificarem a conveniência de reavaliação dos compromissos,
como resposta a ocorrência continuada de fatores desfavoráveis ao desempenho exportador de determinado setor industrial; ou, prestes ao final original ou prorrogado do contrato, para considerar o
programa cumprido nos valores até então alcançados, mas aí apenas nas hipóteses excepcionalíssimas
de irretorquível prova de que os compromissos só não foram completamente honrados diante da
ocorrência de fatos justificadores de caso fortuito e de força maior, isto é, não concorrendo o devedor
com a menor parcela de culpa pelo não atingimento completo das metas. A prorrogação do programa
não obsta a empresa beneficiada de merecer posterior renegociação setorial para reavaliação dos
compromissos, desde que, apenas e exclusivamente, suceda o reconhecimento de que o não cumpri− 23/PA −
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mento integral do comprometido se deveu a fatores totalmente alheios a qualquer culpa sua. Nenhuma
das possibilidades de aplicação do art. 14 da Portaria Ministerial 148 se compatibiliza com o caso
examinado. Ademais, mesmo se não fosse aplicada à Recorrente esta interpretação ao art. 14 da
Portaria 148, o seu recurso não mereceria ser provido. Os problemas narrados pela alta cúpula da
empresa faltosa foram todos ou previsíveis ou já existentes desde o momento da proposta do seu
PEEX, e poderiam ter sido contornados pela empresa com o auxílio da fiadora – a sua principal acionista, se houvesse vontade bastante para tanto. Aliás, confessadamente e em grande parte, esses problemas decorreram da falta de um adequado gerenciamento dela própria, razão pela qual não podem
ser tratados como setoriais. Mesmo com esta evidência, a situação da empresa foi examinada em
comparação tanto com o setor industrial denominado diverso, quanto com o setor produtor de câmaras
fotográficas. A motivação do ato original de indeferimento do pleito foi sucinto, mas suficiente ao
processo democrático, pois constou o essencial. E mais: a administração completou a sua fundamentação antes que o administrado recorresse ao Judiciário. Por outro lado, embora a legislação não
tivesse previsto um processo formal para o cancelamento dos benefícios fiscais, a empresa exerceu,
embora informalmente, a sua defesa, fazendo uso, inclusive, de recursos. Destarte, não houve qualquer prejuízo efetivo para parte no que se refere ao direito de ampla defesa. Não houve lesão ao princípio da isonomia. Não há, nos autos, prova irrefutável de que igual pedido de outra empresa em
situação idêntica a da Recorrente, com os mesmos problemas apresentados, haja sido atendido. Se
injuridicidade foi eventualmente praticada em outro caso, ainda assim, não há como transferir, em
nome do princípio da igualdade, tal ilicitude para beneficiar também a empresa recorrente.
Parecer nº GQ – 135
EMENTA: Na hipótese em que a veracidade das transgressões disciplinares evidencia a
conformidade da conclusão da comissão de inquérito com as provas dos autos, torna-se
compulsório acolher a proposta de aplicação de penalidade.
Parecer nº GQ – 136
EMENTA: A penalidade do servidor deve adstringir-se às faltas sobre as quais existam,
nos autos, elementos de convicção capazes de imprimir a certeza quanto à materialidade da
infração e à autoria. No processo disciplinar, o ônus da prova incumbe à Administração.
Parecer nº GQ – 137 [Revogado pelo Parecer/AGU nº AC-45]
EMENTA: Exploração de recursos minerais por órgão da Administração Pública Direta da União. Necessidade de previsão legal específica. O conceito de interesse nacional, inscrito no art. 176, §
1º, da Constituição Federal: ausência de regulamentação. Aplicação do art. 3º, § 1º, do Código de
Mineração, com a redação dada pela Lei nº 9.314, de 14.11.96, e do art. 42 do mesmo diploma legal.
Parecer nº GQ – 138
EMENTA: Não implica nulidade do processo disciplinar a falta de publicação do ato de
sua instauração, pois dessa omissão não advém prejuízo para o contraditório ou a defesa.
A indiciação tem a finalidade de facilitar ao servidor a verificação das irregularidades
que a ele sejam atribuídas e o exame das respectivas provas, proporcionando oportunidade
de contraditar-se a acusação, razão pela qual sua inexistência pode resultar em nulidade do
processo disciplinar que, de forma analítica, verse sobre assunto complexo.
O fato de o representante legal do indiciado receber a citação para o servidor apresentar
defesa, por si só, não é fator nulificante do processo disciplinar.
Parecer nº GQ – 139
EMENTA: À apenação é imprescindível que estejam demonstradas, de maneira convincente, a materialidade e a autoria da infração, hipótese em que a edição do ato disciplinar torna-se compulsória.
A caracterização da inobservância da proibição de receber propina, comissão, presente
ou vantagem de qualquer espécie, compreendida no art. 117, XII, da Lei n. 8.112, de l990,
pressupõe o exercício regular das atribuições cometidas ao servidor.
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Parecer nº GQ – 140
EMENTA: Não se caracteriza o procedimento desidioso quando o servidor, ao afastar-se
do serviço, durante o horário normal de expediente, com o intuito de preservar o normal
atendimento aos segurados, assina fichas de concessão de benefícios previdenciários, sem o
necessário preenchimento.
O ato punitivo é fundamentado num só dispositivo legal nos casos de infração singular e
de as plurais possuírem as mesmas características. Impõe-se a fundamentação múltipla na
hipótese em que os fatos ilícitos apresentem diferenciação em suas conotações intrínsecas.
Parecer nº GQ – 141
EMENTA: Configurada a infração disciplinar, a apenação torna-se compulsória.
Parecer nº GQ – 142
EMENTA: Lei n° 8.112, de 11.12.90. O art. 95, caput da Lei n° 8.112/90, contém regra
aplicável ao afastamento de servidor público civil para realizar estudo ou missão oficial no
exterior, sendo silente no que diz respeito àquele ocorrido no território nacional. Mantido o
vínculo funcional com a União, o servidor público civil, exceto o da carreira diplomática,
fica dispensado de efetivar reposições e indenizações ao órgão do qual se afastou para participar de cursos de aperfeiçoamento ou adestramento profissional realizados no País, não se
lhe aplicando o disposto nos arts. 46 e 47, da Lei n° 8.112/90, com as alterações promovidas
pela Medida Provisória n° 1.573-9, de 03.07.97.
Parecer nº GQ – 143
EMENTA: Em decorrência do disposto no art. 138 da Lei n. 8.112, de 1990, o total de
mais de trinta faltas consecutivas ao serviço e a intencionalidade dessas ausências são conceptualmente os elementos constitutivos da infração disciplinar abandono de cargo.
Parecer nº GQ – 144
EMENTA: A designação de nova comissão de inquérito para prosseguir na apuração de
irregularidade objeto do processo disciplinar inicial não interrompe, de novo, o curso do
prazo prescritível, dado que a interrupção aludida no § 3º do art. 142 da Lei n. 8.112, de
1990, no tocante ao mesmo fato, ocorre uma só vez.
A "decisão final" que, a teor do § 3º do mesmo art. 142, faz cessar a interrupção do
transcurso do prazo de prescrição é pertinente ao processo disciplinar inicial válido, não
repercutindo, como causa extintiva da ação disciplinar, aquela adotada em apuratório posterior, relativo à mesma irregularidade.
O abandono de cargo é previsto como crime e, por esse fato, sua punibilidade extinguese em dois anos.
Parecer nº GQ – 145
EMENTA: Ilícita a acumulação de dois cargos ou empregos de que decorra a sujeição do
servidor a regimes de trabalho que perfaçam o total de oitenta horas semanais, pois não se
considera atendido, em tais casos, o requisito da compatibilidade de horários.
Com a superveniência da Lei n. 9.527, de 1997, não mais se efetua a restituição de estipêndios auferidos no período em que o servidor tiver acumulado cargos, empregos e funções
públicas em desacordo com as exceções constitucionais permissivas e de má fé.
Parecer nº GQ – 146
EMENTA: Em face de sua natureza indenizatória, não se prestava ao cálculo da contribuição previdenciária e do depósito para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a
gratificação de representação de gabinete concedida pelo exercício na extinta Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, no período que medeia janeiro de 1974 e
julho de 1979, aos servidores regidos pela legislação trabalhista nos órgãos e entidades
cedentes.
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Parecer nº GQ – 147
EMENTA: I – Recurso impróprio que, apresentado dentro do prazo legal, pode ser recebido como pedido de reconsideração.
II – No Processo Administrativo Disciplinar o ônus da prova incumbe à Administração.
III – Para a configuração da inassiduidade habitual imputada ao servidor era imprescindível a prova da ausência de justa causa para as faltas ao serviço. A Comissão Processante
não produziu a prova, limitando-se a refutar as alegações do servidor. Inverteram-se as
posições, tendo a Comissão presumido a ausência de justa causa, deixando ao servidor a
incumbência de provar sua ocorrência.
IV – Não provada a ausência de justa causa, não seria de aplicar-se a penalidade extrema
ao servidor.
V – O pedido de revisão deve ser provido para invalidar a demissão do servidor, com a
sua conseqüente reintegração, na forma do art. 28 da Lei n° 8.112, de 1990.
Parecer nº GQ – 148
EMENTA: I – Na leitura do art. 138 da Lei n° 8.112, de 1990, para a demissão por abandono de cargo, são imprescindíveis a ausência ao serviço por mais de trinta dias e a intencionalidade dessa ausência.
II – A prova da intenção incumbe à Administração.
III – Ficou comprovada a ausência por mais de trinta dias, mas não logrou a Administração
fazer a prova da intencionalidade, imprescindível para a caracterização do abandono de cargo.
IV – Não cabe, em conseqüência, a aplicação da pena extrema.
Parecer nº GQ – 149
EMENTA: Processo Administrativo Disciplinar. A autoridade julgadora não se vincula, obrigatoriamente, ao relatório conclusivo da comissão processante, quando contrário às provas dos autos,
podendo, se assim o desejar, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la e até mesmo isentar o indiciado de responsabilidade (art. 168, da Lei n° 8.112/90). O ato de julgamento
deverá ser, então, motivado pela autoridade competente, apontando, na sua peça expositiva, as
irregularidades havidas no iter inquisitivo, tornando-se, desse modo, imune às interpretações e
conseqüências jurídicas que poderão advir de seu ato. No caso sob exame, há a necessidade de que
seja feita adenda à Exposição de Motivos oferecida à consideração da autoridade superior, evitandose, com isto, a configuração do chamado julgamento extrapolante. Sugestão de devolução dos autos
do processo à origem para que seja motivada a proposta de aplicação da pena demissória.
Parecer nº GQ – 150
EMENTA: A representação mensal de que cuida o Decreto-lei n. 2.333, de 1987, incorpora-se ao vencimento para determinar-se o valor das vantagens permanentes, todavia as
últimas não são consideradas no cálculo da primeira.
Parecer nº GQ – 151
EMENTA: É contado, para fins de reconhecimento do direito à estabilidade concedida
pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, relativo à Constituição de
1988, o tempo de serviço prestado continuamente, em mais de um cargo ou emprego, incluído o serviço militar profissional, pelo servidor civil que, em 5 de outubro de 1988, preenchia as condições estabelecidas nesse preceito.
Parecer nº GQ – 152
EMENTA: Processo Administrativo Disciplinar n° 02024.000839/96-57. Declaração de
nulidade parcial do processo administrativo disciplinar no qual se depara com a falta da
citação por edital do indiciado no Diário Oficial da União (cf. o art. 163, da Lei n°
8.112/90). Convalidação dos atos praticados antes da fase citatória, desde que julgados
válidos por nova Comissão Processante (cf. o art. 169, da Lei n° 8.112/90). Aceitação dos
argumentos jurídicos esposados na Nota n° 2137/97-SAJ/PR-JM, de 10.07.97.
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Parecer nº GQ – 153
EMENTA: Incabível a responsabilização administrativa se a infração é praticada no exercício de cargo de confiança de entidade representativa de classe de servidor federal,
portanto, em regra, sem relação com o desempenho do cargo e o Serviço Público.
Parecer nº GQ – 154
EMENTA: Revisão de processo administrativo disciplinar. Procedência. O instituto
da revisão tem, como um dos seus pressupostos, a alegação da inadequação da penalidade aplicada (art. 174, da Lei n° 8.112/90). Os relatórios conclusivos das Comissões
Processante e Revisora foram favoráveis à reintegração do ex-servidor ao serviço público, podendo, portanto, a autoridade julgadora, se lhe convier, isentá-lo de responsabilidade, declarando sem efeito a penalidade que lhe foi cominada, restabelecendo-se
todos os seus direitos.
Parecer nº GQ – 155
EMENTA: Fazem jus à gratificação de desempenho de função essencial à justiça
apenas os servidores que preenchem as condições estabelecidas nos arts. 1º e 9º da Lei
n. 9.651, de 1998, cujas características e finalidade induzem o intérprete a acolher o
resultado da exegese estrita.
Parecer nº GQ – 156
EMENTA: Processo Administrativo Disciplinar n° 427/97 – GMEX. O relatório conclusivo da Comissão de Inquérito, que o conduziu, se acha díssono com os documentos que
integram os autos. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora, no caso o Chefe do Poder Executivo, poderá, motivadamente, isentar o
servidor de responsabilidade. (Cf. o art. 168, Parágrafo único, da Lei n° 8.112/90).
Parecer nº GQ – 157
EMENTA: Divergência entre o INSS e a FINEP sobre enquadramento desta para fins de
contribuição previdenciária. Aplicabilidade ou não, à FINEP, do § 1° do art. 22 e do art. 94 e
seu parágrafo único da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Conclusão pela não aplicabilidade do referido § 1° do art. 22 e pela devolução do processo à origem, por falta de fundamentação da controvérsia, quanto ao art. 94 e seu parágrafo único.
Parecer nº GQ – 158
EMENTA: 1) Interpretação do art. 73, inciso VI, da Lei n° 9.504, de 30 de setembro
de l997, em confronto com o art. 82 da Lei n° 9.100, de 29 de setembro de l995. 2) O
Conceito de transferência voluntária de recursos 3) Manutenção do entendimento exarado no Parecer n° AGU/LA-02/96, sobre o conceito de obra em andamento. 4) O caráter taxativo do elenco de condutas previsto no art. 73 da Lei n° 9.504/97. 5) A não
proibição da prática de atos preparatórios, inclusive a formalização de convênios, acordos ou instrumentos congêneres.
Parecer nº GQ – 159
EMENTA: A fim de obstar a perpetuação do poder de o Estado infligir penalidade
ao servidor que tenha praticado infração disciplinar, presume-se que a apuração e a
"decisão final", esta capaz de fazer cessar a interrupção do prazo prescricional proveniente da instauração do processo, tenham se verificado nos períodos a que aludem os
arts. 152 e 167 da Lei n. 8.112, de 1990, findos os quais termina a interrupção e recomeça a contagem de novo prazo.
Parecer nº GQ – 160
EMENTA: Os elementos conceituais "ausência intencional" e "sem justa causa" são imprescindíveis à configuração dos ilícitos respectivamente abandono de cargo e inassiduidade
habitual a que se referem os arts. 138 e 139 da Lei n. 8.112, de 1990.
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Parecer nº GQ – 161
EMENTA: A Lei n° 8.112, de 1990, não desautoriza a orientação até agora observada de
que as quantias recebidas "indevidamente", de boa-fé, em virtude de errônea interpretação
da lei pela Administração e posterior mudança de critério jurídico adotado, não precisam ser
repostas, mesmo quando desconstituído o ato. Conceito de pagamento indevido. Os pagamentos feitos em conseqüência de liminares, posteriormente cassadas por decisões judiciais
definitivas, são pagamentos indevidos e estão sujeitos à reposição, uma vez que não se
enquadram na orientação adotada pela AGU.
Parecer nº GQ – 162
EMENTA: O estágio probatório não é fator impeditivo da requisição ou cessão de servidor a
esta Advocacia-Geral da União, quaisquer que sejam as atribuições a serem nela exercidas.
Parecer nº GQ – 163
EMENTA: I – A representação judicial da União compete exclusivamente à AGU, que a
exerce (a) diretamente por seus Membros enumerados na Lei Complementar n° 73 e, (b)
indiretamente, por intermédio de seus Órgãos vinculados que são os órgãos jurídicos das
autarquias e das fundações públicas. É a representação institucional.
II – A representação institucional não requer procuração ad judicia. A posse e o exercício no
cargo respectivo habilitam seu titular para a representação judicial e extrajudicial da União.
III – Após a Lei Complementar n° 73, de 1993, que regulou o art. 131 da Constituição
Federal, os dirigentes das autarquias e das fundações públicas não têm mais competência
para a representação judicial e extrajudicial das respectivas entidades.
IV – As funções institucionais da AGU, relativas à representação judicial, exercidas indiretamente por intermédio de seus Órgãos vinculados, são privativas (a) dos titulares de
cargos efetivos de Procurador Autárquico, de Advogado... e (b) dos titulares de cargos em
comissão que impliquem atuação em juízo Procurador-Geral, Procurador Regional . . . ).
V – As funções institucionais da AGU, nela compreendidos seus Órgãos vinculados, são
indelegáveis.
Parecer nº GQ – 164
EMENTA: À constatação da prática de infração "proceder de forma desidiosa", a imputar-se em razão de fatos ligados à titularidade de cargo de confiança, é necessário o exame
do método e volume dos trabalhos e das condições de funcionamento e acesso de servidores
às dependências em que funciona a unidade administrativa dirigida pelo indiciado, na hipótese em que, no caso em apreciação, esses aspectos sejam considerados de relevo à formação
do juízo de culpabilidade ou inocência.
Em decorrência de a "lesão aos cofres públicos" corresponder ao crime de peculato, a
respectiva ação corretiva extingue-se em dezesseis anos.
Parecer nº GQ – 165
EMENTA: O ato de improbidade que enseja a rescisão contratual, com justa causa, possui sentido amplo e, por esse aspecto, não correspondente, necessariamente, ao crime de
estelionato ou de concussão.
A absolvição judicial, calcada na insuficiência de prova, não invalida a aplicação de penalidade administrativa a servidor regido pela legislação trabalhista.
A reintegração versada nos arts. 28 e 182, da Lei n. 8.112, de 1990, não se aplicam no caso de
demissão de servidor celetista, efetuada anteriormente à vigência desse Diploma Legal.
Parecer nº GQ – 166
EMENTA: O empregado da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, cedido e investido em cargo de provimento em comissão do quadro de pessoal da Advocacia-Geral da
União, não tem direito à titularidade da função de confiança em que se encontrava investido,
na data da cessão, ou de continuar percebendo a correspondente gratificação.
− 28/PA −

NORMAS DA AGU

Pareceres – EMENTAS

Parecer nº GQ – 167
EMENTA: Configurada a infração disciplinar prevista no art. 132 da Lei n. 8.112, de
1990, a apenação expulsiva torna-se compulsória.
Os fatores de graduação de pena, enumerados no art. 128 da Lei n. 8.112, podem justificar punição mais grave que a expressamente cominada para o ilícito praticado.
Parecer nº GQ – 168
EMENTA: Na hipótese em que a penalidade administrativa tenha sido infligida com observância
das normas legais e constitucionais, constituindo-se em ato perfeito e acabado, descabe a modificação deste para consignar fato diverso daquele que ensejou a apenação e sem efeito retroativo.
Parecer nº GQ – 169
EMENTA: A criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n.
8.212, de 24.7.1991, desde que atendidos os demais requisitos prescritos no art. 55 da mesma lei.
Parecer nº GQ – 170
EMENTA: Aplicação de multa moratória à Administração Pública por concessionária de
serviço público. A posição do Tribunal de Contas da União, negando a possibilidade dessa
aplicação. Os fundamentos do entendimento do TCU. Análise desses fundamentos. Verificação
de sua inadequação para justificar o entendimento daquela Corte. Conclusão pela legitimidade e
legalidade da imposição de multa moratória a pessoas jurídicas de direito público, quando inadimplentes, pelas concessionárias de serviços telefônicos, postais e de energia elétrica.
Parecer nº GQ – 171
EMENTA: I – Licitude da aplicação da sanção de caducidade aos Manifestos de Minas.
As minas manifestadas na forma do art. 10 do Cód. de Minas de 1934 sujeitam-se às mesmas penalidades aplicadas às minas concedidas, inclusive a de caducidade.
II – A Constituição de 1988 declarou pertencerem à União as jazidas em lavra ou não e
demais recursos minerais (arts. 20, IX, e 176, caput). Não estabeleceu exceção, nem preservou quaisquer títulos porventura existentes.
III – O art. 43 do ADCT da Constituição de 1988, aplicava-se a todo e qualquer título atributivo de direito minerário, inclusive aos Manifestos de Minas. A Lei n° 7.886, de 1989,
que regulou o dispositivo constitucional, podia ser aplicada aos processos que estivessem
em curso, objetivando a declaração de caducidade com fundamento na legislação ordinária
anterior à nova Carta.
IV – A não inclusão dos processos em curso na data do início de vigência da Lei n°
7.886 na relação de que trata este diploma legal não impede a aplicação das penalidades
cabíveis nos termos do Código de Mineração e seu Regulamento.
V – Não restou comprovado o cerceamento de defesa.
VI – Proposta de não provimento do recurso.
Parecer nº GQ – 172
EMENTA: Crédito-prêmio do IPI – subvenção às exportações. No contexto dos arts. 1º e 2º
do Decreto-lei nº 491, de 5.3.69, que dispõe sobre estímulos de natureza financeira (não tributária) à exportação de manufaturados, a expressão "vendas para o exterior" não significa venda
contratada, ato formal do contrato de compra-e-venda, mas a venda efetivada, algo realizado, a
exportação das mercadorias e a aceitação delas por parte do comprador. O simples contrato de
compra-e-venda de produtos industrializados para o exterior, que, aliás, pode ser desfeito, com ou
sem o pagamento de multa, embora elemento necessário, representa uma simples expectativa de
direito, não sendo suficiente para gerar, em favor das empresas exportadoras, o direito adquirido
ao regime do crédito-prêmio, tampouco o direito adquirido de creditar-se do valor correspondente
ao benefício, nem para obrigar o Erário Federal a acatar o respectivo crédito fiscal. Considera-se
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que o fato gerador do referido crédito-prêmio consuma-se quando da exportação efetiva da mercadoria, ou seja, a saída (embarque) dos manufaturados para o exterior. Em regra, as empresas
sabiam que o ajuste do contrato de compra-e-venda lhe representava, apenas, uma expectativa de
direito e que, para que pudessem adquirir o direito ao regime favorecido do art. 1º do Dec.-lei
491/69 e ao respectivo creditamento, teriam que realizar a exportação dos manufaturados, enquanto vigente a norma legal de cunho geral que previa o subsídio-prêmio, ou, na hipótese do
contrato ter sido celebrado após a previsão legal de extinção do incentivo de natureza financeira
(Acordo no GATT; Dec.-lei 1.658/79, art. 1º, § 2º; e Dec.-lei 1.722/79, art. 3º), antes da extinção
total dos mesmos. Há, entretanto, uma situação especial: as empresas beneficiárias da denominada cláusula de garantia de manutenção de estímulos fiscais à exportação de manufaturados
vigentes na data de aprovação dos seus respectivos Programas Especiais de Exportação, no âmbito da BEFIEX (art. 16 do Dec.-lei 1.219/72) teriam direito adquirido a exportar com os benefícios
do regime do crédito-prêmio do IPI, sob a condição suspensiva de que o direito à fruição do valor
correspondente aos benefícios só poderia ser exercido com a efetiva exportação antes do termo
final dos respectivos PEEX’s.
Parecer nº GQ – 173
EMENTA: A Administração pode editar o ato punitivo apenas na hipótese em que esteja
convencida quanto à responsabilidade administrativa do servidor a quem se imputa a autoria
da infração. A dúvida deve resultar em benefício do indiciado.
Parecer nº GQ – 174
EMENTA: A transposição de cargos da categoria funcional de Assistente Jurídico da
Administração Federal Direta, para a correspondente Carreira da Advocacia-Geral da União,
ocorreu com a vigência da Medida Provisória nº 485, de 29.4.94 (D.O. de 30.4.94); todavia,
o art. 16 da Lei nº 9.651, de 27.5.98 (Medida Provisória nº 1.587, de 1997), que fixou a
remuneração do cargo de Assistente Jurídico da respectiva Carreira da AGU, tem efeitos ex
nunc, não retroagindo, pois, à data da transposição em foco.
Parecer nº GQ – 175
EMENTA: Não se defere aos servidores do antigo Departamento dos Correios e Telégrafos, aposentados como integrantes dos quadros de pessoal da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, o quantitativo pago aos empregados da última, em conseqüência da
alteração da data-base dos reajustamentos dos salários.
Parecer nº GQ – 176
EMENTA: No sistema da livre apreciação das provas, vigente no Direito Positivo pátrio,
quando o relatório da comissão processante contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora que não se vincular às suas conclusões, poderá, motivadamente, agravar a penalidade
sugerida, abrandá-la ou isentar o indiciado de responsabilidade (cf. o art. 168, Parágrafo Único,
da Lei n° 8.112/90). No caso, há que se inferir que a autoridade instauradora do Processo
Administrativo Disciplinar em tela, na formação de sua livre convicção, sugeriu à autoridade julgadora, o Chefe do Poder Executivo, que comine ao servidor indiciado a pena de
demissão, por abandono de cargo, ficando ao alvedrio deste aplicá-la ou não.
Parecer nº GQ – 177
EMENTA: Verificadas a autoria e a infração disciplinar a que a lei comina penalidade de
demissão, falece competência à autoridade instauradora do processo para emitir julgamento
e atenuar a penalidade, sob pena de nulidade de tal ato.
Na hipótese em que o processo disciplinar seja nulo, deve assim ser declarado pela autoridade julgadora, vedado receber pedido de atenuação da penalidade como de revisão processual, pois é dever da Administração revisar seus atos inquinados de ilegalidade e o processo disciplinar é revisto quando há elemento de convicção capaz de demonstrar a inocência do servidor punido ou a inadequação da pena infligida.
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O entendimento externado por Consultoria Jurídica, no respeitante a processo disciplinar, constitui-se em simples ato de assessoramento e não se reveste do poder de vincular a
autoridade julgadora.
O cerceamento de defesa é um fato e, em decorrência, quem o alega deve demonstrar o
efetivo dano sofrido no exercício do direito de defender-se, não se admitindo sua presunção.
Não nulifica o processo disciplinar a providência consistente em colher-se o depoimento
do acusado previamente ao de testemunha.
O julgamento de processo disciplinar de que advém a aplicação de penalidade mais
branda que a cominada em lei, efetuado pela autoridade instauradora, não obsta que aquela
efetivamente competente julgue e inflija a punição adequada, sem que esse ato caracterize
dupla irrogação de pena, em razão de um mesmo fato ilícito.
Parecer nº GQ – 178
EMENTA: O exercício de cargo (ou função) de confiança, por servidor ativo, e os proventos da inatividade. A aposentadoria voluntária na qual considerada, no cálculo dos respectivos proventos, a remuneração percebida, pelo servidor ativo, no exercício de cargo (ou
função) de confiança, e os arts. 180 da Lei n° 1 711 e 193 da Lei n° 8 112: a inativação, no
contexto jurídico sucessivamente dominado pelos dois dispositivos em realce, de servidor
que, beneficiário da vantagem dos "quintos" (ou "décimos"), exerceu cargo (ou função) de
confiança sob o regime remuneratório denominado "da opção"; o art. 193 em tela, a suspensão de sua eficácia desde 19 de janeiro de 1995, sua expressa revogação em 1997, e o
verbete n° 359 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O entendimento, sobre tal hipótese
de inativação, da c. Corte de Contas, em 1990 e 1994, e a coincidente posição do Poder
Executivo. A conclusão de que, enquanto vigentes – e eficazes – o art. 180 da Lei n° 1 711
e o art. 193 da Lei n° 8 112, se fez possível, ao servidor beneficiário da vantagem dos
"quintos" (ou décimos) que exerceu cargo (ou função) de confiança sob o "regime da opção", obter aposentadoria voluntária (atendidos os requisitos do art. 180, ou do art. 193,
citados) em cujos proventos cumulados a vantagem em foco e os valores referentes à opção
exercida na atividade.
Parecer nº GQ – 179
EMENTA: Não prescinde de autorização legislativa a celebração de contrato entre fundação pública federal e entidade de direito privado, com o escopo de permitir que, a título de
treinamento, menores de idade exerçam atribuições na Administração Federal, até porque
adquirem-se direitos e são geradas obrigações para as entidades contratantes.
Parecer nº GQ – 180
EMENTA: Elementos e pressupostos essenciais do ato administrativo. Dever da
Administração de decretar a nulidade dos atos administrativos praticados em desconformidade com as prescrições jurídicas. Efeitos da invalidação dos atos administrativos.
Licitude da decisão ministerial que declarou a nulidade da concessão de lavra, face à
inexistência do minério na área objeto da outorga. Proposta de não provimento do recurso voluntário.
O Exmº Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, por intermédio da Exposição de
Motivos nº 049/MME, de 21 de junho de 1996, submete à apreciação do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, em grau de recurso ex-offício, nos termos do § 4º do artigo
68 do Código de Mineração com a redação dada pelo Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro
de 1967, o presente recurso voluntário interposto por GIC Empresa de Mineração Ltda.
(fls. 608 a 622)*, contra a decisão contida na Portaria MME nº 333, de 08 de agosto de
1994, publicada no Diário Oficial da União de 09 subseqüente, daquela autoridade (fls.
606)*, que declarou sem efeito a concessão de lavra outorgada à recorrente, consoante
Portaria MME nº 1.139, de 13 de agosto de 1980, publicada no Diário Oficial da União de
25 do mesmo mês (fls. 156 e 157)*.
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Parecer nº GQ – 181
EMENTA: 1. A conclusão do Parecer n° AGU/LA-04/94, relativa à revogação do § 1°
do art. 1° da Lei n° 5.709, de 7 de outubro de 1971, permanece inalterada, apesar da revogação do art. 171 da Constituição de 1988.
2. Possibilidade de legislação infraconstitucional futura, em razão de fundamentos relevantes, impor limitações ao capital estrangeiro em determinados casos.
Parecer nº GQ – 182
EMENTA: A Administração deve editar o ato punitivo apenas na hipótese em que esteja
convencida a respeito da responsabilidade administrativa do indiciado.
Parecer nº GQ – 183
EMENTA: É compulsória a aplicação da penalidade expulsiva, se caracterizada infração
disciplinar antevista no art. 132 da Lei n. 8.112, de 1990.
Parecer nº GQ – 184
EMENTA: À reintegração trabalhista ou declaração de nulidade de ato de dispensa de
servidor, celetista e sem estabilidade, editado anteriormente à vigência da Lei n. 8.112, de
1990, não se aplicam os preceitos desta.
Parecer nº GQ – 185
EMENTA: São isolados os cargos de Ministro dos Tribunais Superiores, motivo pelo
qual aplica-se a seus ocupantes o disposto no art. 184, item III, da Lei n. 1.711, de 1952,
desde que atendidos os requisitos fixados nele e no art. 250 da Lei n. 8.112, de 1990.
Parecer nº GQ – 186
EMENTA: Ocupante de cargo de Assistente Jurídico do quadro permanente de entidade
autárquica. Sua lotação e exercício, com vistas ao deferimento da Gratificação de Desempenho de Função Essencial à Justiça.
Parecer nº GQ – 187
EMENTA: Caracterização de lavra simbólica até 1989, eis que realizada em desacordo
com o correspondente Plano de Aproveitamento Econômico – PAE. Inatividade dos trabalhos de lavra, com o decorrente abandono da jazida. Licitude da decisão ministerial que
aplicou a sanção prevista no artigo 43 do ADCT da Constituição Federal. Proposta de não
provimento do recurso.
O Exmº Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, por intermédio da Exposição de
Motivos nº 030/MME, de 08 de maio de 1996, submete à apreciação do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, o presente recurso, interposto por Indústrias Brasileiras de
Artigos Refratários S.A. – IBAR (fls. 01 a 06), nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 69 do
Código de Mineração, aprovado pelo Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940, com a
redação dada pelo Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, contra a decisão contida
na Portaria MME nº 121, de 24 de abril de 1995, publicada no D.O.U. de 25 subseqüente,
daquela autoridade (fls. 250-A)*, que, com base no disposto no artigo 43 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Federal – ADCT/CF, declarou "caduca a concessão de lavra" outorgada à Recorrente, consoante Portaria MME nº 1.952, de 29 de dezembro de 1980, publicada no D.O.U. de 06 de janeiro de 1981 (fls. 135 e 136) .
Parecer nº GQ – 188
EMENTA: Caracterização de lavra simbólica até 1989, eis que realizada em desacordo com o
correspondente Plano de Aproveitamento Econômico – PAE. Inatividade dos trabalhos de lavra,
com o decorrente abandono da jazida. Licitude da decisão ministerial que aplicou a sanção prevista no artigo 43 do ADCT da Constituição Federal. Proposta de não provimento do recurso.
O Exmº Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, por intermédio da Exposição de
Motivos nº 057/MME, de 19 de julho de 1996, submete à apreciação do Excelentíssimo
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Senhor Presidente da República, o presente recurso, interposto por Indústrias Brasileiras de
Artigos Refratários S.A. – IBAR (fls. 377 a 384)*, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 69 do
Código de Mineração, aprovado pelo Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940, com a
redação dada pelo Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, contra a decisão contida
na Portaria MME nº 122, de 24 de abril de 1995, publicada no D.O.U. de 25 subseqüente,
daquela autoridade (fls. 339)*, que, com base no disposto no artigo 43 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Federal – ADCT/CF, declarou "caduca a concessão de lavra" outorgada à Recorrente, consoante Portaria MME/SG nº 1.132, de 02 de agosto de 1985, publicada no D.O.U. de 07 do mesmo mês (fls. 233)*.
Parecer nº GQ – 189
ASSUNTO: Solicitação, da DGA-AGU, de esclarecimento, relativamente ao PARECER
Nº GQ-178, aprovado pelo Presidente da República aos 17 de dezembro de 1998.
Parecer nº GQ – 190
EMENTA: 1. O pleito em referência encontra solução no exame do Protocolo firmado
em 5 de novembro de 1980.
2. O exame, em conjunto, das cláusulas do mencionado Protocolo não autoriza o entendimento de que a ELETRONORTE tenha sido inadimplente no seu cumprimento.
3. Não sendo a ELETRONORTE inadimplente, não cabe imputar-lhe a responsabilidade
de indenizar a outra parte.
Parecer nº GQ – 191
EMENTA: 1. A competência para interpretar a legislação vigente, no âmbito dos Ministérios, cabe, exclusivamente, às respectivas Consultorias Jurídicas, ressalvada a competência
do Advogado-Geral da União (L.C. nº 73/93, art. 4º, X e XI).
2. Não existe relação entre a função de ordenador de despesas e os atos de reconhecimento e de ratificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
3. Na delegação de competência, o delegante não é responsável pelos atos praticados pelo delegado.
4. A sistemática de fixação de competência, no âmbito do Poder Executivo Federal,
nasce na Constituição, passa pela lei e desdobra-se por meio de atos normativos de hierarquia inferior.
5. O conceito de "autoridade superior", a que se refere o art. 26 da Lei nº 8.666/93, vincula-se à estrutura hierárquico-organizacional do órgão ou entidade, e não à competência.
6. As regras contidas no inciso XIV do art. 62 e no § 2º do art. 64, do Regimento Interno
das Delegacias Federais de Agricultura, aprovado pela Portaria nº 318, de 6 de maio de
1996, estão em perfeita sintonia com a sistemática de fixação de competência, no âmbito do
Poder Executivo Federal, e com o disposto no art. 26 da Lei nº.8666/93.
Parecer nº GQ – 192
ASSUNTO: Solicitação de Informação do T.C.U. concernente à representação oferecida
pela 5ª Secretaria de Controle Externo relativa a conflito de competência. A definição do
órgão jurídico competente para inscrição em dívida ativa e cobrança judicial de créditos
relativos aos Fundos de Investimentos Regionais (FINOR, FINAM e FUNRES).
Parecer nº GQ – 193
EMENTA: Demissão de servidor público por inassiduidade habitual com base nos arts.
141, inciso I, 132, inciso III e 139, da Lei nº 8.112, de 11.12.90. Deve-se assegurar ao acusado, no processo administrativo disciplinar, a ampla defesa. A falta de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa constitui vício insanável. É de ser anulado, em razão disso, o
processo contaminado, devendo ser constituída nova Comissão Processante, com fundamento no art. 169 da Lei 8.112/90.
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Parecer nº GQ – 194
EMENTA: 1. Proposta de autorização, por Medida Provisória, para que a União possa alienar,
a Estado, o controle acionário de sociedade de economia mista exploradora de serviço portuário.
2. Existência de conflito entre a proposta e o art. 21, inciso XII, alínea f, combinado com
o art. 175, caput, da Constituição Federal, capaz de inviabilizar a pretensão.
Parecer nº GQ – 195
ASSUNTO: Impossibilidade de o titular de cargo ou função de confiança ou exercente de
encargo de gabinete perceber a gratificação temporária.
Parecer nº GQ – 196249
EMENTA: O servidor empossado em cargo público é automaticamente submetido a estágio probatório na data em que entra em exercício, conseqüente da nomeação, e sua avaliação e confirmação, se for o caso, são efetuadas por ato unilateral da Administração (arts. 20
e 29 da Lei n. 8.112, de 1990), não assistindo ao estagiário direito de ser exonerado, a pedido, e reconduzido ao cargo inacumulável de que se afastou, em decorrência da posse.
Parecer nº GQ – 197
EMENTA: O adicional por tempo de serviço e a gratificação de atividade executiva são
calculados sobre o vencimento-básico que, para esse fim, absorve a representação mensal,
nos termos do art. 1º, § 1º, do Decreto-lei n. 2.333, de 1987.
Parecer nº GQ – 198 “CONFIDENCIAL”
Parecer nº GQ – 199
EMENTA: A União, pessoa de capacidade política de direito público, integrante da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, exerce papel preponderante em relação aos demais entes federados, embora estes sejam autônomos nos termos da
Carta Política vigente. Se ela, por decisão do Chefe do Poder Executivo, quiser vender ao
Estado do Maranhão o domínio acionário da Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR
poderá fazê-lo, desde que autorizada por lei.
A forma e as condições de venda das ações e de exploração das atividades da referida sociedade de economia mista serão, posteriormente, regulamentadas por decreto
presidencial.
Incabível, no caso, a aplicação do art. 175, caput, da Constituição Federal, uma vez
que os entes elencados no seu art. 18, bem assim os órgãos e entidades da Administração
Pública, direta e indireta, não podem figurar, como licitantes nos processos licitatórios
instaurados por ela.
Parecer nº GQ – 200
EMENTA: Improbidade administrativa – Conceito – Dolo do agente.
I – Improbidade administrativa é ato necessariamente doloso e requer do agente conhecimento real ou presumido da ilegalidade de sua conduta.
II – Não provada a improbidade administrativa das servidoras, por conivência com as irregularidades praticadas pela Administração da entidade, não se há de aplicar as penas extremas de
demissão às que se encontram na ativa e de cassação de aposentadorias às inativadas.
III – Pelo arquivamento.
249
A Súmula nº 16, de 19 de junho de 2002, tornou inaplicável o entendimento firmado nos Pareceres AGU nº
GQ – 125 e nº GQ – 196, conforme constou do preâmbulo da referida Súmula:
“O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, e na
Mensagem nº 471, de 13 de junho de 2002, do Presidente da República, que autoriza a adoção de entendimento do
Supremo Tribunal Federal, tornando inaplicável o versado nos Pareceres nos GQ – 125, de 28 de maio de 1997, e GQ –
196, de 3 de agosto de 1999, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da
União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:...”
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Parecer nº GQ – 201
EMENTA: Abandono de cargo.
I – Na leitura do art. 138 da Lei n° 8.112, de 1990, para a demissão por abandono de
cargo, são imprescindíveis a ausência ao serviço por mais de trinta dias e a intencionalidade dessa ausência.
II – A prova da intenção incumbe à Administração.
III – Ficou comprovada a ausência por mais de trinta dias, mas não logrou a Administração
fazer a prova da intencionalidade, imprescindível para a caracterização do abandono de cargo.
IV – Ao contrário, laudo médico registra a existência de distúrbio psiquiátrico.
V – Não cabe, em conseqüência, a aplicação da pena extrema.
Parecer nº GQ – 202
EMENTA: Abandono de cargo. Prescrição. Proposta de exoneração ex officio. Havendo nos autos quota do servidor manifestando sua intenção em desligar-se do serviço
público, tal declaração deve ser recebida como pedido de exoneração, a ser concedida após
declarada extinta a punibilidade pela prescrição.
Parecer nº GQ – 203
EMENTA: A remuneração de cargo ou função de confiança não se fixa mediante ato
administrativo que, para tanto, se reputa instrumento inadequado à ordem constitucional.
Parecer nº GQ – 204
EMENTA: 1. Inexistência de fatos novos que justifiquem a alteração das conclusões do
Parecer nº AGU/LA-01/99 (anexo ao Parecer nº GQ-190), que ficam mantidas.
2. Solução jurídica para a questão, que se apresenta, sem prejuízo das conclusões postas
no Parecer anterior.
Parecer nº GQ – 205
EMENTA: Comprovado, às escâncaras, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 53000.01259/97 o animus de abandonar o cargo por parte da servidora (...), poderá a
autoridade superior, no caso o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, demiti-la com
base no art. 132, inciso II e 138, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Parecer nº GQ – 206
EMENTA: Extinta a punibilidade pela prescrição, e na permanência do abandono,
deve o servidor ser exonerado ex officio, conforme entendimento já consagrado pela
Administração.
Parecer nº GQ – 207
EMENTA: O entendimento que se vem observando de exonerar ex officio o servidor que
abandonou o cargo, pela impossibilidade de demissão, porque extinta a punibilidade pela
prescrição, já mereceu aprovação do Poder Judiciário, inclusive pela sua mais alta Corte.
Parecer nº GQ – 208
ASSUNTO: Impossibilidade da percepção cumulativa de remuneração integral de cargo
em comissão e de cargo efetivo.
Parecer nº GQ – 209
EMENTA: I – Com o advento do Regime Jurídico Único, os servidores regidos pela
CLT passaram a ficar sob a incidência da Lei 8.112/90.
Parecer nº GQ – 210
EMENTA: Abandono de cargo. Prescrição. Proposta de exoneração ex officio.
Parecer nº GQ – 211
EMENTA: Ocorrência ou não da prescrição. Divergência. Medida administrativa.
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Parecer nº GQ – 212
EMENTA: Tem direito de receber a gratificação de desempenho e produtividade o ocupante de cargo da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental,
cedido para exercer, no Poder Legislativo, cargo em comissão pertencente ao Grupo de
Direção e Assessoramento Superiores, níveis 4, 5 e 6, ou equivalente.
Os cargos de provimento em comissão e os cargos de natureza especial distinguem-se e
se classificam em vista da natureza das respectivas atribuições.
A lei ordinária que cria gratificações não é instrumento legislativo adequado à reclassificação de cargos de confiança, em virtude do disposto no art. 7º da Lei Complementar n. 95,
de 1998, que versa sobre a confecção de leis.
Parecer nº GQ – 213
EMENTA: Exame da eficácia do art. 11 da Lei n. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, após a suspensão dos parágrafos 1º e 2º do art. 453 da CLT, por liminar concedida pelo STF
em ação direta de inconstitucionalidade.
Parecer nº GQ – 214
EMENTA: Ocorrência ou não da prescrição. Divergência. Medida administrativa.
Parecer nº GQ – 215
EMENTA: 1. O objeto da consulta e a posição da Aeronáutica.
2. O processo de privatização da EMBRAER.
3. A ação de classe especial (golden share) e o poder de veto a ela conferido.
4. A participação do capital estrangeiro na EMBRAER.
5. O Acordo de Acionistas e seus aditivos e as negociações entre os controladores da
EMBRAER e o Grupo francês.
6. Considerações sobre as negociações e o Acordo de Acionistas.
7. Conclusão: a) a venda sob exame não caracteriza transferência do controle acionário
da Companhia, não se submetendo, portanto, a veto da golden share; b) em razão do afirmado na alínea precedente, a operação não está sujeita a manifestação prévia do Governo Federal; c) as condições de negócio, estabelecidas no Edital, têm caráter permanente, continuando em vigor mesmo após a privatização; d) em conseqüência, o limite de participação do
capital estrangeiro, que é uma dessas condições, permanece em vigor.

PARECERES GM
Advogado-Geral da União:
GILMAR FERREIRA MENDES
Parecer nº GM – 01
EMENTA: Não é impeditivo da apuração de irregularidade verificada na Administração
Federal e de sua autoria o fato de os principais envolvidos terem se desvinculado do Serviço
Público, anteriormente à instauração do processo disciplinar.
A averiguação de transgressões disciplinares é compulsória e, dependendo de sua gravidade,
pode ser efetuada por intermédio de processo disciplinar sem a realização prévia de sindicância.
A imputação administrativa da responsabilidade civil exige que se constate a participação de todos os envolvidos nas irregularidades, considerados individualmente.
Parecer nº GM – 02
EMENTA: I – Com a Constituição de 1988 ficaram banidas as formas derivadas de provimento de cargo público, como a ascensão e o acesso. Parecer CGR/CS-56, de 1992. ADIn nº 837.
II – Precedentes no Direito brasileiro admitem que, por razões de segurança jurídica, se
possa obstar à revisão do ato praticado com base na lei declarada inconstitucional.
III – O legislador brasileiro garantiu expressamente a segurança jurídica: "O direito de a
Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
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destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé." (Lei nº 9.784/99, art. 54, caput.)
IV – No caso dos autos, as formas derivadas de provimento de cargo público se deram há
mais de dez anos. Não houve má-fé, mas aplicação da Lei então vigente e, ainda, inquestionada.
V –A segurança das relações jurídicas e a Lei impedem a revisão dos atos de ascensão
funcional de que tratam estes autos.
Parecer nº GM – 03
EMENTA: O Direito Disciplinar rege-se por normas específicas e independentes do Direito Penal, inexistindo viabilidade jurídica de serem aproveitadas normas criminais, por via
analógica, a fim de nulificar processo disciplinar por haver-se efetuado a citação por hora
certa com vistas à apresentação de defesa.
Incumbe à Administração apurar as irregularidades verificadas no Serviço Público e
demonstrar a culpabilidade do servidor, proporcionando seguro juízo de valor sobre a verdade dos fatos. Na dúvida sobre a existência de falta disciplinar ou da autoria, não se aplica
penalidade, por ser a solução mais benigna.
Apuradas a materialidade da infração e a autoria, por intermédio de processo disciplinar em
que se assegurou o exercício do direito de defesa, e se o servidor tinha capacidade de entendimento do caráter ilícito de sua atuação funcional, a irrogação da penalidade torna-se compulsória, sem
margem à discricionariedade da autoridade julgadora e à constatação do dolo.
À responsabilização administrativa por proceder o servidor de forma desidiosa, no exercício de cargo ou função de confiança, é imprescindível o exame da conduta do indiciado
em face de fatores variados e condicionantes de sua realização funcional.
Parecer nº GM – 04
EMENTA: Direito Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Comissão Processante. Existindo vícios insanáveis no processo no respeitante à duplicidade de opiniões
que encerram contradições evidentes e anacrônicas, deve-se declarar a sua nulidade parcial,
devendo a autoridade que determinou a sua instauração, ou outra de hierarquia superior,
ordenar que seja constituída outra Comissão para a feitura de novo processo.
Parecer nº GM – 05
EMENTA: Apurada a responsabilidade administrativa, em processo disciplinar em que observado o princípio do contraditório e assegurada ampla defesa, a aplicação da penalidade configura
poder-dever, sem resultar de lei qualquer margem à discricionariedade do administrador público.
Parecer nº GM – 06
EMENTA: Estado do Tocantins. Exegese do § 6º, do art. 13, do ADCT. Na criação do
Estado do Tocantins devem ser aplicadas, no que couber, as normas legais disciplinadoras
da divisão do Estado do Mato Grosso. A Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de
1977, que cria o Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências, serve de supedâneo para que seja instituído programa especial de desenvolvimento para o interessado, semelhante ao que se fez em relação àquele Estado.
Parecer nº GM – 07
EMENTA: Abandono de Cargo. Nulidade do processo. Ocorrência da prescrição. Exoneração ex officio. Apuração da responsabilidade pelas irregularidades constatadas.
I – Nulidade do processo por cerceamento de defesa.
II – A existência de sindicância preliminar não elimina a necessidade de repetir determinados atos processuais, dentre eles a citação. Os autos de sindicância constituem elementos
informativos.
III – O rito sumário não elimina a necessidade de oportunizar ao indiciado ampla defesa.
Irregularidade na citação. Nulidade do processo que, retroagindo ao ato inicial, determinará,
no caso presente, a prescrição da pretensão punitiva.
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IV – Extinta a punibilidade pela prescrição, e na permanência do abandono, deve o servidor ser exonerado ex officio, conforme entendimento já consagrado na Administração
Pareceres GQ-207 e GQ-211).
V – As irregularidades constatadas aconselham a apuração de responsabilidades, conforme sugerido pela SAJ/PR.
Parecer nº GM – 08
EMENTA: O disposto no art. 37, item XIV, da Carta Federal, combinado com o art. 17
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incide em relação a sentença judicial,
transitada em julgado anteriormente à vigência desses preceitos e assecuratória do denominado efeito "cascata" no cálculo de gratificação adicional por tempo de serviço.
Parecer nº GM – 09 [Ver o Parecer nº AC-47]
EMENTA: Legitimidade para propor a execução de multa criminal. Interpretação e aplicação
controvertida do artigo 51 do Código Penal, com a redação determinada pelo artigo 1º da Lei nº
9.268, de 1º de abril de 1996. Matéria que deve ser examinada com a observância do disposto no
art. 2º, incisos V e VII, da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, instituidora do
FUNPEN, e de leis estaduais que criaram os respectivos Fundos Penitenciários Estaduais. Aplicação do art. 24, caput, inciso I e § § 1º ao 4º, da C.F./88 – uso da competência concorrente para
legislar sobre direito financeiro e direito penitenciário. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional executar a multa criminal, quando o Órgão prolatador da sentença penal condenatória
transitada em julgado for Federal. Em se tratando de condenação de Justiça Estadual, a competência para cobrar a multa é da Procuradoria-Geral da Fazenda do Estado, em todos os casos pela
via da Lei nº 6.830/80 (L.E.F.). Diante de sua natureza e tratamento constitucional e tendo em
vista as funções repressivas e de ressocialização do condenado, além do princípio constitucional
da moralidade da Administração Pública, são inaplicáveis às multas criminais as normas gerais de
anistia fiscal, bem como as de fixação de piso, a partir do qual a inscrição em Dívida Ativa e a
execução fiscal dos demais créditos podem ser promovidas.
Parecer nº GM – 10
EMENTA: Direito Administrativo. Lei nº 8.112/90, alterada pela Lei nº 9.527/97 e, recentemente, pela Medida Provisória nº 1.964-27, de 26 de maio de 2000. Servidor público civil em
débito com o erário, concernente a valores recebidos em cumprimento a decisões liminares e,
posteriormente, cassadas, deverá repô-los, mensalmente, por meio de amortizações, devidamente
corrigidas, não excedendo as parcelas a dez por cento da remuneração ou provento.
Parecer nº GM – 11
EMENTA: Ajuste Complementar Brasil/OPAS. análise de sua caracterização como acordo
internacional que acarrete encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional
O Ajuste Complementar ao Convênio Básico entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a Organização Mundial de Saúde e ao Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária Pan-Americana para o Funcionamento do
Escritório de Área da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
no Brasil, assinado em 16 de março de 2000, não contém encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Parecer nº GM – 12
EMENTA: Recurso Administrativo. Audiência da Advocacia-Geral da União. Realmente, incide, a partir de 1º/1/96, o Imposto de Renda pelos rendimentos auferidos pela EMBRATEL pelo
serviço de complementação de ligações telefônicas iniciadas no estrangeiro e finalizadas no Brasil
("tráfego entrante"). Incidência do art. 25 da Lei 9.249/95, que exaure e consolida a matéria do
auferimento de receitas de fontes externas por empresas domiciliadas no Brasil e inaugura o
sistema de tributação da renda com base no princípio da universalidade, sob o critério do domicílio, em substituição ao princípio da territorialidade, revogando o art. 63, da Lei 4.506/64, incom− 38/PA −
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patível com o novo sistema, e tudo que lhe era anterior. Aplicação do § 1º do art. 2º da L.I.C.C.
Também é jurídica a incidência do Imposto de Renda na Fonte sobre operadoras de telefonia
estrangeiras, figurando a EMBRATEL na condição de responsável tributário, em face da renda
percebida por essas operadoras, como remuneração dos serviços por elas prestados de complementação de ligações telefônicas iniciadas no Brasil e destinadas ao exterior ("tráfego sainte"). Ex
vi dos arts. 84, IV e VIII, e 49, I, da C.F./88, da doutrina especializada e da jurisprudência do
S.T.F. e do S.T.J., é a publicação do Decreto promulgador do tratado, acordo, ato internacional,
etc. no Diário Oficial da União, como cume do caminho percorrido, e não a publicação do Decreto Legislativo, o marco para o início de vigência e eficácia interna de todos os atos internacionais.
No momento da celebração ou assinatura do Tratado de Nairobi (6/11/82) pelo Presidente da
República, o Regulamento Administrativo de Melbourne ainda não existia, tendo este sido internacionalmente aprovado apenas mais de seis anos depois (9/12/88), sendo que o focalizado Regulamento só teve a sua vigência internacional iniciada em 1º de julho de 1990, após a publicação
do Decreto Legislativo nº 55 que aprovou o Tratado de Nairobi Pub. no DOU de 5.10.89), e até
mesmo após ao depósito do Instrumento de Ratificação do Tratado (31.1.90). A celebração do ato
internacional pelo Presidente da República, nos termos do art. 84, VIII, da Constituição do Brasil,
integra o procedimento constitucionalmente previsto para a vigência do tratado no País, pelo que
se infere que a celebração do tratado pelo Presidente, por ser ato indispensável, deve ser anterior
ao regulamento e não este àquele. Diante desses fatos, o Regulamento de Melbourne não foi
anexado ao Tratado de Nairobi e, conseqüentemente, não foi examinado, nem referendado pelo
Congresso Nacional, quando do exame e aprovação, pelo Congresso, do Tratado de Nairobi
(5/10/89), também nunca foi publicado no Diário Oficial da União. Ato internacional, que traga
uma isenção de tributos federais, só se insere no nosso Direito, com hierarquia equiparável a de
uma lei ordinária, conforme exigência do art. 150 § 6º da C.F. e dos arts. 97, II e VI, e 176 do
C.T.N., após seguir o processo constitucionalmente previsto para essa incorporação: a celebração,
a apreciação e aprovação pelo Congresso Nacional, e a promulgação e publicação do Decreto do
Presidente da República, procedimento que o Regulamento de Melbourne ainda não observou.
Não se pode considerar como válida perante o nosso ordenamento jurídico a delegação legislativa
pretendida pelo Tratado de Nairobi a regulamentos futuros que seriam incorporados ao seu texto,
ao menos em matéria submetida aos princípios da legalidade e tipicidade. Ademais quando do
depósito do Instrumento de Ratificação do Tratado de Nairobi, ainda não podia incidir, dar significação jurídica aos fatos, ou seja, não estava ainda em vigor, nem mesmo internacional, o Regulamento de Melbourne, sendo inaplicável o dispositivo o artigo 42, parágrafo 2º da Convenção de
Nairobi. O Decreto Legislativo 67/98, no parágrafo único do art. 1º, deixou expresso que os
acordos complementares ao Tratado de Genebra e a sua Emenda que, nos termos do art. 49, I, da
C.F., acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional (caso de previsão de
isenção tributária) deverão ser submetidos, também, à aprovação do Congresso Nacional. O
Regulamento de Melbourne nunca foi examinado pelo Congresso Nacional, sendo que sequer foi
anexado ao Tratado de Nairobi e ao Tratado de Genebra, por ocasião da apreciação desses tratados pelo Congresso, nem foi, conseqüentemente, aprovado pelo Congresso Nacional, e muito
menos foi promulgado pelo Senhor Presidente da República, bem como nunca foi publicado no
Diário Oficial da União. Destarte, por ser a exclusão tributária matéria fechada no âmbito estrito
da reserva da lei, do princípio da legalidade e da tipicidade, além de trazer ônus ao patrimônio
nacional por importar em uma espécie de renúncia de receita por parte do Estado brasileiro, para
que a isenção prevista pelo Regulamento de Melbourne seja incorporada ao Direito interno brasileiro, e tenha, no País, eficácia, necessário se faz a aprovação desse Regulamento Administrativo
pelo Congresso Nacional, bem como a promulgação do mesmo por Decreto do Presidente da
República. Não têm, pois, as Recorrentes direito à isenção de que trata o Regulamento de Melbourne, mesmo que tal isenção alcançasse o Imposto sobre a Renda, uma vez que tal Regulamento, embora vigente e eficaz internamente quanto às matérias não sujeitas à reserva legal, aos
princípios da legalidade e tipicidade, exatamente no ponto em que prevê isenção tributária, ainda
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não se encontra legitimamente incorporado ao Direito brasileiro. Por outro lado, o acréscimo
patrimonial, de que fala o art. 43 do C.T.N., pode ser verificado dentro de um determinado período – caso de incidência periódica do imposto, ou no exato momento da percepção da renda,
quando a incidência, na espécie, é instantânea, caso do Imposto de Renda retido na fonte (C.F.,
arts. 157 I e, 158 I) e que, em algumas vezes, também é definitiva ou exclusiva, especialmente no
caso da incidência do I.R.F. sobre remessas a favor de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior, pela impossibilidade de uma tributação, pelo Fisco brasileiro, com base
na verificação do real acréscimo patrimonial do contribuinte, pois a autoridade tributária brasileira
não pode compelir o estrangeiro a exteriorizar todos os elementos que segundo a nossa lei conduzem à apuração do seu acréscimo patrimonial efetivo, embora, geralmente, possa o contribuinte
estrangeiro, ocorrido o fato gerador no exterior, deduzir do imposto sobre a renda no País de
domicílio a parcela paga ao Fisco brasileiro, sendo tributado no exterior pela receita líquida ou
pelo lucro. O Fisco Federal vem entendido ter aplicação, em relação à incidência do imposto
sobre a renda dos não residentes, o princípio da territorialidade com base na fonte de produção do
serviço, quando este fosse executado no Brasil, ou na fonte de pagamento, quando o serviço,
prestado no exterior, fosse pago por fonte brasileira. Incidência, no caso, do artigo 97, alínea a, do
Decreto-lei nº 5.844/43 (Decreto 1.041/94/ 94 -R.I.R./94 – art. 743, I; Decreto 3.000/99 –
R.I.R./99, art. 682, I). O artigo 7º da Lei nº 9.779/99 não visou a instituir o imposto de renda na
fonte sobre os rendimentos provenientes de serviços gerais executados no exterior, mas pagos por
fonte situada no Brasil, pois essa incidência, conforme o entendimento da Administração Tributária da República Federativa do Brasil, já existe desde 1943. O que pretendeu o dispositivo do
artigo 7º da Lei 9.779/99, conforme explicita a Exposição de Motivos nº 834-A/MF, de 29.12.98,
foi aumentar de 15% para 25% as alíquotas do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e da prestação de serviços, atribuídos a
residentes e domiciliados no exterior, uniformizando o tratamento fiscal. Embora a questão da
responsabilidade final pelo débito tributário comentado não tenha sido objeto desta consulta, a
primeira vista, o adquirente do controle acionário da EMBRATEL a STARTEL é responsável
pelo débito analisado. Parece que não há fundamento irrespondível ou suficientemente convincente para atribuir essa responsabilidade à TELEBRÁS, nem à União (o que ocasionaria confusão), posto que a EMBRATEL, embora tenha contestado o débito, opondo-se contra a exegese da
Secretaria da Receita Federal, até chegou, por fim, a reconhecê-lo, sendo que vem pagando,
normalmente, o Imposto de Renda sobre os rendimentos do tráfego entrante após a desestatização, e a adquirente da EMBRAPAR teve todo conhecimento de que os Pareceres Jurídicos dos
Consultores Jurídicos contratados, que eram no sentido da não-incidência do I.R. e do I.R.F. em
relação aos rendimentos e remessas do tráfego internacional de ligações telefônicas (iniciadas no
Brasil e concluídas no estrangeiro e iniciadas no estrangeiro e terminadas no Brasil) não espelhavam o entendimento em sentido inequivocamente contrário, expresso em várias ocasiões, e informados pelos próprios Advogados e Pareceres contratados, repisado no Data-Room de Privatização do Sistema TELEBRÁS, inclusive na citada Nota 22 do Balanço da EMBRATEL de 1997,
do órgão da República Federativa do Brasil com competência para falar oficialmente em nome da
União Federal sobre a fiscalização tributária e sobre a sua matéria privativa, qual seja a realização
de lançamentos dos impostos federais. Ademais o Contrato de venda das ações da EMBRATEL,
em sua cláusula 3.1, fundamentado no Capítulo 4, item 4.1 do Edital de Licitação do Sistema
Telebrás (sobre Direitos e Obrigações dos Adquirentes de Ações de Companhias), mantém toda e
qualquer responsabilidade em relação às superveniências passivas para os adquirentes. E, iniludivelmente, a STARTEL teve ciência pelo menos dessa divergência de interpretação acerca da
legislação tributária federal entre o contribuinte devedor (a EMBRATEL) e o Órgão competente
do Brasil para realizar a autuação fiscal – a Secretaria da Receita Federal e já que decidiu adquirir
o controle acionário da EMBRATEL, negócio que, nem de longe aceita desfazer, naturalmente,
correu o risco calculado de sofrer a tributação. Afinal, pela nossa legislação, quando se compra
uma empresa se assume o passivo.
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Parecer nº GM – 13
EMENTA: A nomeação e a posse constituem relação jurídica entre o servidor e o Estado,
gerando direitos e deveres. A exoneração os extingue.
Se a vacância de um cargo decorre da posse em outro inacumulável, cessam os direitos e
deveres adstritos ao cargo que vagou e, em razão do cargo provido, são criados ou contraídos outros, nos termos da legislação vigente na data da nova investidura.
Na hipótese de tratar-se de posse e conseqüente vacância de cargo pertencente à União,
são preservados os direitos personalíssimos incorporados ao patrimônio jurídico do servidor,
mesmo se, na data em que este for empossado, os preceptivos de que advieram os direitos
não mais integrarem a ordem estatutária, pois subsistirá a relação jurídica e nenhuma interrupção ocorrerá na condição de servidor da entidade empregadora.
Nos casos de provimento e vacância envolventes de pessoas político-federativas distintas, aproveita-se o tempo de serviço ou de contribuição, conforme o caso, para efeito de aposentadoria.
Não resulta na interrupção da condição de servidor público e, em decorrência, na elisão
dos direitos garantidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 20, de 1998, a mudança de
cargos oriunda de posse e de conseqüente exoneração, desde que os efeitos destas vigorem a
partir de uma mesma data. Os cargos podem pertencer a uma mesma ou a diferentes pessoas
jurídicas, inclusive de unidades da Federação diversas.
Parecer nº GM – 14
EMENTA: Uma vez inibida a ação corretiva do Estado pela prescrição, anotam-se esta e a
conclusão da comissão processante na pasta de assentamentos funcionais dos indiciados e
arquiva-se o processo disciplinar.
Parecer nº GM – 15
EMENTA: Recurso hierárquico com o escopo de cancelamento de exigência de acréscimos
legais de crédito tributário exigidos pelo não cumprimento de metas estabelecidas como condição
à dilação de prazo para o recolhimento do IPI, concedida pelo Ministro da Fazenda com base no
art. 2º do DL 1.056/69. Não ocorrência, no caso, de decadência, nem de prescrição. No âmbito da
Administração tributária federal, consagrou-se o entendimento, com a corroboração da jurisprudência iterativa S.T.F. e do S.T.J., de que o não pagamento ou o pagamento a menor de débito
tributário declarado pelo contribuinte, possuindo a mesma natureza da confissão de dívida, caso
de auto apuração, declaração e apuração estas aceitas pela Secretaria da Receita Federal, se submete a cobrança administrativa do crédito, sem a necessidade de constituição formal do crédito
tributário, daí a desnecessidade de instauração de processo administrativo fiscal litigioso. É também entendimento do Fisco Federal da desnecessidade de lançamento de ofício de consectários
legais decorrentes de liquidação de débitos declarados pelo contribuinte e não pago com os acréscimos no vencimento, bastando, nesses casos, a notificação de cobrança do que não foi pago ou
pago a menor, e se mesmo assim não houver a extinção do crédito, cabe a imediata inscrição do
débito em dívida ativa com a expedição do título executivo extrajudicial – a certidão de dívida
ativa, e a conseqüente execução fiscal. No caso em tela, a Delegacia da Receita Federal em Santo
André concordou com a apuração do imposto devido, feita pelo contribuinte, mas, em virtude da
realização de sua regular atividade fiscalizadora, através do Termo de Verificação Fiscal de
31/7/90, constatou que o pagamento do tributo estava incompleto, por não terem sido recolhidos
os acréscimos legais, devidos em razão de não terem sido atingidas as metas que condicionaram a
dilação do prazo de pagamento. A Volkswagen do Brasil S/A foi então notificada, em 06/08/90,
para efetivar o pagamento dos encargos legais. Tem-se tais atos da Administração tributária
federal como verdadeiro lançamento por homologação expressa, nos termos do artigo 150 caput
do Código Tributário Nacional. Destarte, o questionado crédito foi liquidado por declaração e
confissão do próprio contribuinte, sem que tenha sido pedido retificação da confissão da dívida,
tendo sucedido a homologação dessa apuração pela Delegacia da Receita Federal/Santo André,
não tendo ocorrido, portanto, a decadência do direito de constituir o crédito tributário. Por força
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dos sucessivos recursos interpostos pelo contribuinte, e o reconhecimento, por parte da Administração, do direito à ampla defesa, a exigibilidade do crédito, no que tange aos consectários legais,
continua suspensa (C.T.N., art. 151, III), enquanto não suceder decisão final na esfera administrativa, de modo que, em verdade, o prazo prescricional se encontra impedido de correr diante da
não constituição definitiva do crédito no que concerne aos acréscimos legais (C.T.N., art. 174,
caput). Portanto, não há de se cogitar, no caso, em prescrição. Tal declaração antecipada do imposto a ser pago futuramente não se confunde com o instituto da denúncia espontânea do art. 138
do C.T.N., que sempre pressupõe a prática de infração tributária e o pagamento integral do tributo
devido com os consectários legais. A imposição dos acréscimos moratórios se dá em face da lei.
Pelo fato de o não pagamento do tributo no prazo originariamente fixado pela legislação tributária. A prorrogação do prazo foi concedida sob a condição da exportação ao nível de dólares pactuados. Não tendo sido atingido o prometido, não tendo sido realizada a condição, volta o prazo
legal original com todas as suas conseqüências em decorrência do pagamento após o termo final
do prazo. O pedido de incidência de multa proporcional ao descumprimento do acordado não tem
apoio em norma legal. A responsabilidade do contribuinte pelo não recolhimento do tributo com
os acréscimos legais é objetiva, bastando o descumprimento da obrigação, independentemente da
intenção da empresa, não lhe sendo cabível argüir qualquer eximente, salvo se a lei expressamente o admitisse (C.T.N., arts. arts. 161, caput, e 136). No caso, não há previsão legal dispensado o
pagamento dos acréscimos legais decorrentes do recolhimento intempestivo do tributo (C.T.N.,
97, VI). Não ocorrência, in casu, de força maior. Inocorrência de transgressão ao princípio da
isonomia, primeiramente por não ter sido comprovada a ocorrência dos fatos em relação a outro
contribuinte, que recebera deferimento do seu pedido de dispensa de acréscimos legais, mesmo
com inadimplência parcial do ajustado; os motivos alegados nos dois casos não são coincidentes
e, por fim, em razão da impossibilidade de extensão de uma eventual ilegalidade a outro contribuinte em nome da observância do princípio da isonomia, em detrimento ao princípio da legalidade.
Improcedência do recurso.
Parecer nº GM – 16
EMENTA: Piso a ser aplicado pela União para o custeio de ações e serviços públicos de
saúde. A melhor exegese do art. 77, inciso I, alínea b, do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição Federal de 1988, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de
setembro de 2.000. A melhor interpretação do dispositivo constitucional da alínea b do
inciso I do artigo 77 do A.D.C.T. da C.F. é no sentido de que, nos exercícios financeiros
posteriores ao exercício de 2.000, do ano de 2.001 ao ano de 2.004, a União aplicará, a título
de piso, ou seja, no mínimo, nada impedindo, obviamente, que aplique mais, de acordo com
as necessidades e a disponibilidade do Tesouro, o equivalente ao valor apurado no ano
anterior, vale dizer, o valor apurado no ano 2.000, isto é, o montante empenhado nessas
ações e nesses serviços públicos no exercício financeiro de 1.999, acrescido de, no mínimo,
cinco por cento, corrigido, ainda, sucessiva e cumulativamente pela variação nominal do
Produto Interno Bruto – PIB.
Parecer nº GM – 17
EMENTA: À caracterização de falta disciplinar como ato de improbidade administrativa
atentatório contra os princípios que regem o Serviço Público é imprescindível considerar a
natureza da infração e sua gravidade.
Parecer nº GM – 18
EMENTA: O acréscimo de proventos previsto no item III do art. 184 da Lei n. 1.711, de
1952, por configurar vantagem pessoal, exclui-se do limite máximo de remuneração a que se
refere o inciso XI do art. 37 da Carta Federal, na redação original.
Os cargos efetivos de Consultor Jurídico classificam-se como isolados e, por conseguinte, os servidores neles aposentados são alcançados pelo disposto no art. 184, III, da Lei n.
1.711, de 1952.
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Parecer nº GM – 19
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO PARA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
Cabe recurso ordinário ao Presidente da República em processo administrativo, ressalvadas as
hipóteses expressamente previstas em lei, quando a decisão recorrida tiver sido proferida em
única instância por Ministro de Estado. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA A
VALIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINERAL. INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 68, § 3º, DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO (DECRETO-LEI 227/63).O recurso ao
Presidente da República, previsto no Artigo 68, §3º, do Código de Mineração, é cabível apenas
contra despacho ministerial declaratório de nulidade ou caducidade da autorização de pesquisa,
não socorrendo a confirmação de validade dessa autorização. RECURSO ADMINISTRATIVO
POSTADO EM AGÊNCIA DOS CORREIOS. CONTAGEM DO PRAZO. A tempestividade do
recurso administrativo é verificada quando da entrada da petição no protocolo da repartição competente, sendo irrelevante a data em que postada no correio. AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
MINERAL. INADIMPLÊNCIA DO RELATÓRIO DE PESQUISA; A apresentação de relatório
de pesquisa mineral a qualquer tempo e mesmo em outro processo administrativo, desde que
sobre a mesma área e substância, supre a exigência constante na redação do artigo 23 do Código
de Mineração anterior à Lei 9.315, de 14 de novembro de 1996. As novas autorizações de pesquisas minerais, eventualmente concedidas a titulares que não apresentaram relatórios dos trabalhos
realizados, não podem, desde a entrada em vigor da Lei 9.315, de 14 de novembro de 1996, ser
anuladas pela aplicação do revogado parágrafo único do artigo 23 do Código de Mineração.
Parecer nº GM – 20
EMENTA: 1. Consulta sobre conflito de competência entre o Banco Central do Brasil e
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 2. As posições conflitantes:
Parecer da Procuradoria-Geral do Banco Central, de um lado, e Pareceres da Consultoria
Jurídica do Ministério da Justiça e da Procuradoria do CADE e estudo do Dr. Gesner Oliveira, de outro. 3. O cerne da controvérsia. 4 . Conclusão pela competência privativa do Banco
Central do Brasil para analisar e aprovar os atos de concentração de instituições integrantes
do sistema financeiro nacional, bem como para regular as condições de concorrência entre
instituições financeiras e aplicar-lhes as penalidades cabíveis.
Parecer nº GM – 21
EMENTA: A presunção de legalidade é imanente ao ato de dispensa de servidor público
trabalhista, sem justa causa, motivo pelo qual deve ser mantido se não demonstrada inequivocamente sua nulidade.
Parecer nº GM – 22
EMENTA: Constitucionalidade da Portaria n. 460, de 12 de agosto de 1994, do Ministério dos
Transportes. Se a legislação anterior gerou dúvidas quanto à possibilidade de cobrança de pedágio
nas rodovias de pista simples, as leis hoje vigentes permitem-no com clareza meridiana.
Parecer nº GM – 23
EMENTA: As leis complementares, aspectos relevantes ao enfrentamento do tema posto:
conceito, elementos material e formal; regime jurídico, distinção entre lei complementar e ordinária; leis complementares exaurientes e continuáveis, a relação destas últimas com a lei ordinária; o
extravasamento, pela lei complementar, do âmbito material de validade, do campo material, que
lhe fixou a Constituição, a natureza das normas resultantes desse extravasamento e a espécie
normativa hábil às suas alteração e revogação. A Lei Complementar nº 73, de 1993, o campo
material que lhe fixou a Carta, em seu art. 131: a “organização” e o “funcionamento” da Advocacia-Geral da União, as “atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”;
as normas, postas no seu texto, voltadas à criação de cargos públicos, matéria incluída pela Constituição no campo da lei ordinária, a natureza jurídica de tais normas, e a possibilidade de sua
alteração e revogação pela legislação ordinária. A Lei Complementar nº 73, sua classificação
como continuável, e a respectiva extensão de normatividade pela legislação ordinária: a Medida
Provisória nº 312, suas sucessoras, e a Lei nº 8 682, de 1993. Conclusão.
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Parecer nº GM – 24
EMENTA: Constituindo numerus clausus as exceções abertas no caput do art. 78 do
ADCT, todos os demais precatórios ali mencionados sujeitam-se à regra geral de pagamento
no prazo máximo de dez anos.
Parecer nº GM – 25
EMENTA: A Constituição federal, a DEFESA DO ESTADO e das INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS: as Forças Armadas; a Segurança Pública, e as polícias militares. A Lei Complementar
nº 97, de 1 999, o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem “após esgotados os
instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal”. As Polícias Militares, sua competência
constitucional atinente à “polícia ostensiva”, e à “preservação da ordem pública”, e os atos normativos federais que, anteriores a 5 de outubro de 1 988, foram recepcionados pela Carta vigente: o
Decreto-lei nº 667, com a redação que lhe conferiu, no ponto, aquele de nº 2 010, de 12 de janeiro de
1 983, o Decreto nº 88 777, de 30 de setembro de 1 983, pelo qual aprovado o “Regulamento para as
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200)”, e, em seus textos, a competência das
Polícias Militares para o “policiamento ostensivo”, as ações “preventivas” e “repressivas”, bem
como os conceitos de “ordem pública”, “manutenção da ordem pública”, “perturbação da ordem” e
“policiamento ostensivo”. Os aludidos aspectos e conceitos na lição, atual, da doutrina. Conclusão.
Parecer nº GM – 26
EMENTA: I – Não se aplica ao caso dos autos o Parecer GQ-10. A revisão pode realmente efetivar-se a qualquer tempo  uma vez dependente da superveniência (que foge à
competência do interessado) de fato novo, ou de circunstâncias suscetíveis de justificar a
inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada (Leis 8112 e 9.784; Decreto
59.310). Precedente: Parecer GQ-28 (vigentes Lei 8.112 e Dec. 20.910 e 59.310).
II – A penalidade imposta no PAD resultou de inadequada apuração e valoração dos fatos.
Mas está sujeita à revisão pela superveniência de fato novo a demonstrar a inocência do servidor
III – A revisão está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos (art. 1º, Dec. 20.910). O prazo
começa a correr da data em que o interessado teve conhecimento do fato novo, mas interrompe-se
com a apresentação do pedido de revisão (art. 4º, par. único, Dec. 20.910) na repartição pública.
IV – A prescrição não corre durante a demora da Administração no exame do pedido
(art. 4º, Dec. 20.910).
V – No caso destes autos, o fato novo ocorreu em 17/4/96 e em 24/5/96 o interessado
protocolou seu requerimento. Com o requerimento, em 24/5/96 interrompeu-se a prescrição
(art. 4º, par. único, Dec. 20.910).
VI – Salvo o requerimento de 1996, nenhum outro ato ficou na dependência do interessado. Toda a demora se deve, única e exclusivamente, à Administração.
VII – A revisão deve ser julgada procedente e deve ser declarada “sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos.” (Dec. 59.310, art.
436. Ver também Lei 8.112/90, art. 182).
Parecer nº GM – 27
EMENTA: As ações sociais referidas no caput do art. 26 da Medida Provisória nº 1.973-65,
de 28.08.2000, são aquelas exercidas pelos Estados Federados, Distrito Federal e Municípios e
destinadas a assegurar os direitos dos cidadãos relativos à seguridade social, à saúde, à previdência social pública, à assistência social, à educação, à cultura e ao desporto, objetivando o bemestar e a justiça sociais, estabelecidos na Constituição da República.
Parecer nº GM – 28
EMENTA: A proibição contida no art. 36 da Lei Complementar n. 101, não impede o
BNDES nem outros bancos federais, desde que agentes financeiros do BNDES (Art. 24 da Lei
n. 2.404, de 23.12.1987), de aplicar recursos do Fundo de Marinha Mercante em financiamento à Marinha do Brasil.
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Parecer nº GM – 29
EMENTA: Aproveitamento da energia hidráulica associada à queda d’água proporcionada por barragem de navegação construída com recursos públicos.
I – Há que fazer-se a distinção entre “o aproveitamento energético dos cursos de
água” (CF, art. 21, XII, “b”) e o uso de um bem público existente (barragem/eclusa)
para o aproveitamento de potencial hidrelétrico associado à queda d’água proporcionada pela barragem.
II – Na hipótese de aproveitamento de potencial hidráulico de curso d’água, de potência
superior a 1.000 e igual ou inferior a 30.000 KW destinado à auto-produção ou à produção
independente, a concordância do governo pode dar-se por autorização (art. 26, I, Lei nº
9.427/96, alterada pela Lei nº 9.648/98), a cargo da ANEEL.
III – Nas mesmas condições do item anterior, mas tratando-se de utilização de barragem
já existente (barragem de navegação), dois serão os bens: barragem cuja utilização se pretende e o potencial hidrelétrico cujo aproveitamento é objetivo final. Neste caso, deve-se
proceder à concessão de uso e de aproveitamento de potencial hidrelétrico, mediante licitação a ser realizada sob a responsabilidade do MME, por intermédio da ANEEL.
IV – O MT, sob cuja guarda se encontra a barragem, por ato ministerial, deverá estabelecer as condições em que se dará a utilização da barragem. No caso de que tratam estes
autos, o MT deverá entender-se com a CODESP, responsável pela administração e operação
da barragem. Todas as condições deverão constar do edital.
V – O MME, pela ANEEL, será o responsável pela licitação da concessão de uso do potencial hidrelétrico de “BOM RETIRO” (Dec. 2.249/97, art. 1º, par. único, e art. 2º).
Parecer nº GM – 30
EMENTA: Direito Previdenciário. Regime próprio de previdência social. Servidores Públicos. Vinculação de servidores beneficiados pela estabilidade especial conferida pela
Constituição de 1988 ao regime próprio de previdência social. Vinculação que independe da
condição de efetividade. Conflito de competência e de interpretação entre o Ministério de
Assistência e Previdência Social e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

PARECERES JB
Advogado-Geral da União:
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
Parecer nº JB – 01
ASSUNTO: Competência para aprovação dos projetos de que trata a Lei. 8.313, de 23 de
dezembro de 1991 (Lei Rouanet).
Parecer nº JB – 02
EMENTA: A partir de 1º de outubro de 2001, os pensionistas e os inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal passaram a ser regidos
pelo disciplinamento pertinente aos servidores das correspondentes corporações do
atual Distrito Federal.
Compete à União custear integralmente as despesas com as pensões e os proventos desse
pessoal e efetuar seu pagamento.
Parecer nº JB – 03
ASSUNTO: Interpretação do art. 6º da Medida Provisória nº 65, de 28 de agosto de 2002, ora
convertida na Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, que regulamenta o art. 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, no que se refere à anistia dos militares.
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PARECERES AC
Advogado-Geral da União:
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Parecer nº AC – 02
ASSUNTO: Mineração em faixa de fronteira. Empresa exploradora de minérios. Alteração e controle do capital acionário. Restrições constantes do art. 3º da Lei nº 6.634/79. Conformidade com o art. 176 da Constituição alterado pela Emenda Constitucional nº 6, de 15
de agosto de 1995. Competência para o assentimento prévio.
Parecer nº AC – 03
ASSUNTO: Militar anistiado – Promoção – Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002 Inovação em relação ao art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – Inexigibilidade da satisfação de condições incompatíveis com a situação do beneficiário.
Parecer nº AC – 05
ASSUNTO: Imóvel funcional. Sua distribuição ou custeio de despesas de estadia de servidora investida em cargo de provimento em comissão, nível DAS-4. Promitente vendedora
de imóvel residencial: contrato particular de promessa de compra e venda.
Parecer nº AC – 06
EMENTA: Suspensão dos efeitos da inscrição no CADIN.
Parecer nº AC – 07
EMENTA: O art. 4º da Lei n. 7.961, de 21 de dezembro de 1989, autorizou que fosse paga, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, apenas a parcela da gratificação de desempenho de atividade mineral não absorvida pela remuneração de que cuida o art.
2º, § 2º, da Lei n. 7.923, de 12 de dezembro de 1989.
Parecer nº AC – 08
EMENTA: CONDECINE – Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Segundo a regra geral do parágrafo único do artigo 32, c/c a norma do
inciso III do artigo 35, ambas da M.P. 2.228-1/01, as empresas domiciliadas no Brasil são os
contribuintes da CONDECINE pelo pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega, aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimentos decorrente da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo. Em conseqüência, porém, da isenção concedida pelo
inciso X do art. 39 da MP 2.228-1, inciso incluído pela Lei n° 10.454/02, no caso de programação internacional, o contribuinte é a empresa programadora estrangeira, figurando a
empresa sediada no Brasil como responsável tributário em sentido estrito.
Parecer nº AC – 12 (v. NOTA N° AGU/MC 14/04 − D.O. de 16.7.04)
EMENTA: Possibilidade de obras ou serviços que, conquanto regulares, ainda não estejam em andamento na data limite para as transferências voluntárias de que trata o art.73,
inciso VI, letra ‘a’, da Lei nº 9.504, de 1997.
Parecer nº AC – 13
EMENTA: Gratificação de Estímulo à Docência – GED. Pagamento a ocupante de cargo
de direção – CD. Exercício simultâneo de atividade de ensino, pesquisa ou extensão. Regime de Trabalho a que fica sujeito o servidor. Matéria submetida à apreciação do poder
judiciário.
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Parecer nº AC – 14
EMENTA: Mineração na faixa de fronteira. Aplicabilidade do art. 3º da Lei nº 6.634, de
2 de maio de 1979. Extensão da exigência do inciso I do mesmo artigo. Conselho de Defesa
Nacional. Competência para opinar sobre o efetivo uso da faixa de fronteira.
Parecer nº AC – 15
EMENTA: Procedimento licitatório simplificado extensivo a subsidiárias da PETROBRAS. Cabimento. Fiscalização da legalidade administrativa. Tribunal de Contas da União.
Competência. Controle constitucional – exercício pelo Supremo Tribunal Federal.
Parecer nº AC – 16
EMENTA: As multas previstas em lei são aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público. O favorecimento, pela exclusão, caracteriza desvio de poder.
Parecer nº AC – 17
EMENTA: Estágio probatório de servidores públicos investidos em cargo público de
modo efetivo após o processo legal de seleção.
Parecer nº AC – 21
EMENTA: Direito tributário. Reclamatória trabalhista. Condenação da União, suas autarquias e fundações. Verbas salariais relativas a período em que o atual servidor público
estava vinculado à Consolidação das Leis do Trabalho. Competência tributária.
Parecer nº AC – 22
EMENTA: Transferência de estudante – instituições de educação superior – transferência
ex-officio de servidor militar.
Parecer nº AC – 30
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. LEI nº 8.745/93. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
E AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

I - Não são devidas contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar aos servidores contratados nos termos da Lei nº
8.745/93, a despeito de sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, tendo em
vista o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.460/92 e no artigo 7º do Decreto nº 977/93.
Parecer nº AC – 38
ASSUNTO: Previdenciário. Tributário. Administrativo. Contribuições previdenciárias.
Locação de serviços. Contratação temporária anterior à Lei nº 8.745/93. Contratos em curso.
Efeitos. Parecer CJ/MPS nº 3.391/2004. Ratificação. Médicos Plantonistas. Ausência de
comprovação de subordinação. Controvérsia jurídica entre o INSS e o MPOG suscitada pela
UFMG. Encerramento da câmara de conciliação e arbitramento
Parecer nº AC – 39
ASSUNTO: Direito administrativo, previdenciário e tributário. Organismos internacionais. Contratação de consultores técnicos em acordos de cooperação internacional. Contribuições previdenciárias.
Parecer nº AC – 45
ASSUNTO: Previsão legal para a extração por parte dos órgãos da administração direta e autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de substâncias minerais de
emprego imediato na construção civil, definidas em Portaria do Ministério de Minas e Energia,
para uso exclusivo em obras públicas por eles executadas diretamente. Art. 2º, parágrafo único,
do Código de Mineração (Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967).
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Parecer nº AC – 46
ASSUNTO: Definição acerca dos bens integrantes dos patrimônios da União e do INSS.
DL nº 72/66. Criação do INPS com a unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões IAPs. Lei nº 6.439/77.Instituição do SINPAS e redistribuição patrimonial de bens do INPS,
FUNRURAL, IPASE e LBA, com destinação de imóveis para o INAMPS e o IAPAS. Lei nº
8.029/90. Fusão do IAPAS e do INPS no INSS. Lei nº 8.689/93. Extinção do INAMPS. Encerramento de câmara de conciliação e arbitramento especial.
Parecer nº AC – 47
ASSUNTO: Apreciação de Parecer da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina:
Execução e repasse da pena de multa criminal. Alteração do Código de Normas da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. FUNPEN.
Parecer nº AC – 48
ASSUNTO: Ocupação Indígena do Parque Nacional Iguaçu, Ação de reintegração de posse
ajuizado pelo IBAMA, com liminar deferida e cumprida. Estabelecimento de áreas destinadas à
posse e ocupação pelos índios diversas das terras tradicionalmente ocupadas. Lei nº 6.001/73 Estatuto do Índio, arts.26 a 30. Desapropriação por interesse social. Possibilidade.
Parecer nº AC – 51
ASSUNTO: Deliberação da ANTAQ. Agência Reguladora. Competência e recurso hierárquico impróprio. Divergência entre o Ministério e a Agência.
Parecer nº AC – 52
ASSUNTO: Auxílio-moradia. Diárias. Servidores federais ocupantes, exclusivamente, de
cargo em comissão. Regime Geral de Previdência Social. Incidência de contribuições previdenciárias. NOTA N. AGU/MS 67/2005. Câmara de conciliação e arbitramento especial.
Encerramento. PARECER AGU-AC 30.
Parecer nº AC – 53
ASSUNTO: Multa por infração a dispositivos da Lei de Custeio da Previdência Social
(Lei nº 8.212/91, art. 92). Redução de 25%. Nova redação do Decreto nº 3.048/99, art. 293,
§ 2º (Decreto nº 4.032/2001). Discussão acerca da necessidade de impugnação da autuação.
Parecer CJ/MPS nº 2.970/2003 (DOU de 11.03.2003). Criação da Secretaria da Receita
Previdenciária (Lei nº 11.098/2005). Limitação temporal da eficácia do Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social
Parecer nº AC – 54
ASSUNTO: Vedação de percepção simultânea de remuneração pelo exercício de cargo,
emprego ou função pública com proventos de aposentadoria. Exceção: cargos acumuláveis
na atividade, cargos eletivos e cargos em comissão (CF, art. 37, § 10). Cargos cumuláveis na
atividade: exigência de compatibilidade de horários (CF, art. 37, XVI). Servidor aposentado
em um dos cargos: não incidência desse requisito específico em relação ao outro cargo.
Desnecessidade de opção pela remuneração ou pelos proventos. Precedentes do STF e do
TCU. Revisão parcial do Parecer nº AGU/GQ 145.
Parecer nº AC – 55
ASSUNTO: Contribuições previdenciárias. Contrato administrativo. Definição da responsabilidade tributária da contratante (Administração Pública) e do contratado (empregador)
pelas contribuições previdenciárias relativas aos empregados deste. Lei nº 8.666/93, art. 71.
Obras públicas. Contratação da construção, reforma ou acréscimo (Lei nº 8.212/91, art. 30,
VI) ou serviço executado mediante cessão de mão-de-obra (Lei nº 8.212/91, art 31). Distinção. Lei nº 9.711/98. Retenção.
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PARECERES JT
Advogado-Geral da União:
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Parecer nº JT-01
ASSUNTO: Anistiados do Governo Collor.
Despacho do Advogado-Geral da União sobre o Parecer n° JT-01:
Aprovo os termos do Parecer do Consultor-Geral da União no 1/2007, acrescentando as
seguintes considerações, que passam a balizar a forma de aplicação do referido parecer, bem
como passam a ser os parâmetros de análise e interpretação da hipótese “motivação política
devidamente comprovada”, no âmbito da CEI e de suas subcomissões:
I) Por primeiro, há de se !er em conta que uma Lei de Anistia como a ora analisada tem POR
NATUREZA a REPARAÇAO DE UMA INJUSTIÇA e não a concessão de uma graça ou perdão.
Ou seja, NÃO SE TRATA de uma boa vontade ou de UM FAVOR feito pelo Estado,
mas sim do RECONHECIMENTO DE UM ERRO, DE UMA INJUSTIÇA PRATICADA.
Agregue-se a este elemento reparador o fato de o Estado brasileiro (sem aqui querer julgar
este ou aquele governo, este ou aquele órgão, este ou aquele gestor, mas simplesmente
reconhecer um fato grave) não solucionar os requerimentos a ele apresentados pelos que se
intitulam beneficiários da referida Lei de Anistia aqui tratada. Lei esta que data do ano de 1994.
Tal demora impõe aos requerentes, principalmente àqueles que atendem aos requisitos
da Lei e detêm o direito de ser reintegrados UMA NOVA INJUSTIÇA.
Tudo isso é agravado pelo fato de se tratar, como dito no parecer, de um direito humano
basilar e que afeta não só o destinatário do direito, mas toda a sua família.
Basta destacar que aquele que teve um filho quando do ato de demissão posteriormente
anistiado pela Lei em comento, terá este filho hoje cerca de 15 a 17 anos de idade.
Por tudo isso, DETERMINO no presente despacho — desde já e para evitar novas
provocações de manifestação por parte desta AGU sobre eventuais dúvidas na leitura e ou
aplicação do presente parecer a casos concretos — QUE EVETUAIS DUVIDAS SOBRE A
APLICAÇÃO DO PARECER SEJAM RESOLVIDAS EM FAVOR DOS BENEFICIARIOS
DA ANISTIA. Ou seja., que se aplique o principio, mutatis mutandis, “in dubio, pró-anistia”.
II) O segundo ponto que destaco, agora para divergir em parte do parecer (no sentido
exatamente de dar a interpretação mais favorável aos destinatários da norma) é a abordagem
feita sobre o dispositivo que trata da concessão da anistia em caso da “motivação política
devidamente comprovada”.
Entendo que a referida hipótese, contida no inciso III, do art 1º, da Lei de Anistia,
contempla hipótese autônoma, diversa das outras, de fundamento de ofensa à Lei, seja a
Constitucional, seja a ordinária, sejam as cláusulas de acordo ou convenção coletiva de
trabalho (“leis” entre as partes).
Bem por isso, entendo que o parecer não pode limitar a leitura do que seja “motivação
política” ao arcabouço jurídico pátrio vigente, ou a abuso ou desvio de poder por parte da
autoridade que praticou os atos depois objeto de anistia.
A uma, porque nada está na lei por acaso. E se a “motivação política” tivesse de ser buscada
no âmbito do descumprimento das normas existentes, não seria necessário o inciso próprio que
trata dela. Bastariam aqueles que tratam da ofensa ao ordenamento jurídico vigente.
A duas, porque sendo autônoma a hipótese e não sendo ela decorrente do arcabouço
jurídico pré-existente, só pode ser ela entendida no sentido de que a Lei reconheceu que
houve atos de desligamentos fundados em ação persecutória de natureza ideológica,
política e ou partidária, independente do ato ter sido LEGAL OU NÃO. Ou seja, mesmo o
ato LEGAL de desligamento pode ser objeto de anistia, uma vez comprovada a “motivação
política” para a sua prática.
Repito na hipótese: mesmo que o ato do desligamento tenha tido suporte na
legislação pátria e convencional, não se sustentará, desde que eivado de natureza de
perseguição ideológica ou política ou partidária.
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Evidente que isso deve de ser comprovado pelo requerente da anistia, não bastando mera
alegação, para cumprir-se o que a própria Lei impôs: “motivação política devidamente
comprovada”.
Por sua vez, na análise e julgamento deste fundamento, o Poder Executivo, através da
CEI, E O EXCLUSIVO JUIZ DESTE JULGAMENTO.
Quero dizer, se determinado ato ou fato for entendido como motivação política pelo órgão competente, no âmbito do Poder Executivo, como DETERMINADO PELA LEI, e não
sendo motivação política elemento encontrável e definido na legislação, NÃO COMPETE
AO PODER JUDICIARIO E OU AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE COMO O TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO OU A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO REVER O
MÉRITO DESSE JULGAMENTO.
Mérito sobre conveniência política ou o que seja motivação política é exclusivo do
órgão a que a Lei deferiu tal análise, observadas as balizas postas no parecer sob análise e,
evidente, na própria Lei de Anistia e nos seus regulamentos.
Podem os órgãos de controle e o Poder Judiciário verificar os aspectos de ordem formal;
por exemplo, se a demissão se deu dentro do prazo a que a lei deferiu as anistias; se não
houve justa causa ou outra causa para a demissão, desligamento etc.
Por conseqüência, não compete às consultorias Jurídicas dos Ministérios, em especial a
CONJUR do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e mesmo a própria AGU ou
o próprio Advogado-Geral da União opinar, avaliar ou decidir sobre o que seja ou não seja
em cada caso concreto “motivação política”.
Mas ponho-me de acordo com o Parecer no sentido de que não se pode considerar
“motivação política”, em abstrato, a própria política global de Estado mínimo, então
legitimada pelas umas com a eleição de Colior.
Isso porque, pela Lei de Anistia, só os atos concretos, individualizados, que
comprovadamente mostrem que a demissão foi persecutória, por motivo de ordem
política, podem ser considerados para a hipótese do referido inciso III.
Assim, avanço neste ponto em relação ao parecer para fixar que “motivação política devidamente comprovada” é requisito de julgamento exclusivo — NO SEU MERITO —
da própria administração pública (poder político propriamente dito), não se submetendo a
sua análise às premissas legais, MAS SIM A PREMISSAS E PROVAS DE ORDEM POLÍTICA, IDEOLÓGICA E PARTIDÁRA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
III) Por último, destaco que as autoridades julgadoras dos pedidos de anistia poderão
deferi-la, desde que presentes os requisitos da Lei da Anistia, mesmo quando o fundamento
do pedido formulado for diverso daquele que embasa a decisão do órgão julgador do pedido.
Isso porque o julgador não se vincula aos fundamentos expostos no requerimento do
interessado, mas sim ao seu pedido e às provas produzidas nos autos.
IV) Com estas observações adoto na íntegra a análise, as conclusões, bem como os
encaminhamentos sugeridos no Parecer do Consultor-Geral da União n° 1/2 007.
Parecer nº JT-02
ASSUNTO: Repactuação como espécie de reajustamento - Termo a quo do prazo de um
ano para requerer a repactuação - efeitos financeiros da repactuação - termo final para requerer a repactuação.
Parecer nº JT-03
ASSUNTO: Recondução ao serviço público federal. Servidor público estadual que desiste do estágio probatório.
Parecer nº JT-04
ASSUNTO: Definição sobre a legitimidade para firmar Termo de Ajustamento de Conduta em nome da União.
Parecer nº JT - 05
ASSUNTO: Oneração de títulos minerários. Penhor do direito minerário. Divergência
de entendimentos entre DNPM e Secretaria do Conselho de Defesa Nacional.
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SÚMULA250 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
ATO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I,
VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e o art. 2° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto no art. 28,
inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n° 10.480, de 2 de
julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro
de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998, bem como o contido
no art. 6° do Ato Regimental/AGU n° 2, de 25 de junho de 1997, resolve:
Art. 1° As atuais “Súmulas Administrativas” da Advocacia-Geral da União passam a
denominar-se enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União.251
Art. 2° Os enunciados252 nos 4, 10, 11, 12, 16 e 20 da Súmula da Advocacia-Geral da
União passam a vigorar com a seguinte redação:
I - Enunciado n° 4:253
“Salvo para defender o seu domínio sobre imóveis que estejam afetados ao uso público
federal, a União não reivindicará o domínio de terras situadas dentro dos perímetros dos
antigos aldeamentos indígenas de São Miguel e de Guarulhos, localizados no Estado de São
Paulo, e desistirá de reivindicações que tenham como objeto referido domínio.” (NR)
II - Enunciado n° 10:254
“Não está sujeita a recurso a decisão judicial que entender incabível a remessa necessária nos embargos à execução de título judicial opostos pela Fazenda Pública, ressalvadas
aquelas que julgarem a liquidação por arbitramento ou artigo, nas execuções de sentenças
ilíquidas.” (NR)
III - Enunciado n° 11:255
“A faculdade, prevista no art. 557 do CPC, de se negar seguimento, monocraticamente,
a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou dos Tribunais Superiores, alcança também a remessa necessária.” (NR)
IV - Enunciado n° 12:256
“É facultado ao segurado ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro.” (NR)
V - Enunciado n° 16:257
“O servidor estável investido em cargo público federal, em virtude de habilitação em
concurso público, poderá desistir do estágio probatório a que é submetido com apoio no
art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ser reconduzido ao cargo inacumulável de que foi exonerado, a pedido.” (NR)
VI - Enunciado n° 20:258
“Os servidores administrativos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União
têm direito ao percentual de 11,98%, relativo à conversão de seus vencimentos em URV, no
período de abril de 1994 a dezembro de 1996 para os servidores do Poder Judiciário, e de
abril de 1994 a janeiro de 2000, para os servidores do Ministério Público.” (NR)
250

Ver o Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
Segundo o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008):
“Art. 7º Os atuais "Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União" passam a denominar-se Súmulas da
Advocacia-Geral da União, mantidas inalteradas sua numeração e redação.”
252
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
253
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
254
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
255
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
256
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
257
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
258
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
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Art. 3° Ficam revogadas:
I - a atual Súmula Administrativa n° 2, de 27 de agosto de 1997;
II - a atual Súmula Administrativa n° 3, de 5 de abril de 2000, em razão da expedição da
Instrução Normativa n° 3, de 19 de julho de 2004;
III - a atual Súmula Administrativa n° 5, de 8 de março de 2001, em razão da expedição
da Instrução Normativa n° 4, de 19 de julho de 2004;
IV - a atual Súmula Administrativa n° 9, de 19 de dezembro de 2001, em razão da expedição da Instrução Normativa n° 5, de 19 de julho de 2004.
Art. 4° A Súmula da Advocacia-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos
os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar n° 73, de 1993, nestes incluída a Procuradoria-Geral Federal.
Art. 5° Este ato entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser publicado, por
três dias consecutivos, no Diário Oficial da União.
Art. 6° Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 26, 27 e 28.7.2004

ATO DE 27 DE SETEMBRO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, VI, X, XI, XII e XVIII do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 2° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o
disposto no art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9°
da Lei n° 10.480, de 2 de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de
27 de maio de 1998, bem como o contido no art. 6° do Ato Regimental/AGU n° 2, de
25 de junho de 1997, resolve:
Art. 1° Os enunciados nos 6 e 8 da Súmula da Advocacia-Geral da União passam a vigorar com a seguinte redação:
I - Enunciado n° 6:259
“A companheira ou companheiro de militar falecido após o advento da Constituição de
1988 faz jus à pensão militar, quando o beneficiário da pensão esteja designado na declaração preenchida em vida pelo contribuinte ou quando o beneficiário comprove a união
estável, não afastadas situações anteriores legalmente amparadas.” (NR)
II - Enunciado n° 8:260
“O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do
evento morte. Tratando-se de reversão do beneficio à filha mulher, em razão do falecimento
da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do
óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente.” (NR)
Art. 2° A Súmula da Advocacia-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos
os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar n° 73, de 1993, nestes incluída a Procuradoria-Geral Federal.
Art. 3° Este ato entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser publicado, por
três dias consecutivos, no Diário Oficial da União.
Art. 4° Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 28, 29 e 30.9.2005 (Retificado no D. O. de 29.9.2005)

259
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Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
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ATO DE 1º DE AGOSTO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I, VI, X, XI, XII e XVIII do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e o art. 2° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997; tendo em vista o disposto no art.
28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n° 10.480, de 2
de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998; bem como
o contido no art. 6° do Ato Regimental/AGU n° 2, de 25 de junho de 1997, resolve:
Art. 1º O Enunciado261 nº 7 da Súmula da Advocacia-Geral da União passa a vigorar
com a seguinte redação:
“A aposentadoria de servidor público tem natureza de benefício previdenciário e pode
ser recebida cumulativamente com a pensão especial prevista no art. 53, inciso II, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, devida a ex-combatente (no caso de militar,
desde que haja sido licenciado do serviço ativo e com isso retornado à vida civil definitivamente - art.1º da Lei nº 5.315, de 12.9.1967)”. (NR)
Art. 2° Fica revogado o Enunciado262 nº 19, de 5 de dezembro de 2002, em razão da expedição da Instrução Normativa n° 5, de 1º de agosto de 2006;
Art. 3° A Súmula da Advocacia-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos
os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar n° 73, de 1993, nestes incluída a Procuradoria-Geral Federal.
Art. 4° Este ato entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser publicado, por
três dias consecutivos, no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 2, 3 e 4.8.2006.

ATO DE 6 DE FEVEREIRO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I,
VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e o art. 2° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997; tendo em vista o disposto no art. 28,
inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n° 10.480, de 2 de
julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro
de 2001, e no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998; bem como o contido
no art. 6° do Ato Regimental/AGU n° 2, de 25 de junho de 1997, resolve:
Art. 1º Os Enunciados263 nos 13, 14 e 17 da Súmula da Advocacia-Geral da União passam a vigorar com a seguinte redação:
Enunciado nº 13, de 19 de abril de 2002:264
“A multa fiscal moratória, por constituir pena administrativa, não se inclui no crédito
habilitado em falência regida pela legislação anterior à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005.” (NR) (Redação dada pelo Ato de 16.2.2007 – D. O. de 22, 23 e 26.2.2007) (VER TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 6.2.2007)

REFERÊNCIA:
JURISPRUDÊNCIA: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N° 565. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ERESP 208107/PR (PRIMEIRA SEÇÃO); RESP 255678/SP E 312534/RS
E AGRESP 422760/PR (PRIMEIRA TURMA); RESP 235396/SC E 315912/RS E AGA
347496/RS (SEGUNDA TURMA).
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Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
264
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
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Enunciado nº 14, de 19 de abril de 2002:265
“Aplica-se apenas a taxa SELIC, em substituição à correção monetária e juros, a partir de 1º
de janeiro de 1996, nas compensações ou restituições de contribuições previdenciárias.” (NR)
(VER TAMBÉM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 6.2.2007)

REFERÊNCIA:
LEGISLAÇÃO: LEI Nº 8.212, DE 24.7. 1991 (ART. 89), E LEI Nº 9.250, DE 26 .12.1995 (ART. 39).
JURISPRUDÊNCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AERESP 199643/SP (PRIMEIRA
SEÇÃO); RESP 308176/PR E 267847/SC (PRIMEIRA TURMA); RESP 205092/SP, 414960/SC,
460644/SP E 246962/RS (SEGUNDA TURMA) E OUTROS.

Enunciado nº 17, de 19 de junho de 2002:266
“Suspensa a exigibilidade do crédito pelo parcelamento concedido, sem a exigência de
garantia, esta não pode ser imposta como condição para o fornecimento da certidão positiva de débito com efeito de negativa, estando regular o parcelamento da dívida, com o cumprimento, no prazo, das obrigações assumidas pelo contribuinte.” (NR) (VER TAMBÉM A
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 6.2.2007)

REFERÊNCIA:
LEGISLAÇÃO: CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (ARTS. 205 E 206), E LEI N° 8.212, DE
24.7.1991 (ART. 47)
JURISPRUDÊNCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: RESP 95889/SP, AGREESP,
247402/PR E 328804/SC (PRIMEIRA TURMA); RESP 227306/SC, AGA 211251/PR,
310429/MG E 333133/SP (SEGUNDA TURMA).

Art. 2° A Súmula da Advocacia-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos
os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, nestes incluída a Procuradoria-Geral Federal.
Art. 3° Este ato entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser publicado, por
três dias consecutivos, no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 8, 9 e 12.2.2007

ATO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I,

VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e o art. 2° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997; tendo em vista o disposto no art. 28,
inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n° 10.480, de 2 de
julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro
de 2001, e no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998, em cumprimento ao
disposto no art. 43, § 2º, da Lei Complementar nº 73, de 1993, e tendo em vista o art. 83, VII,
da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e o Decreto nº 6.042, de 12 de fevereiro de 2007,
que altera o art. 239, § 9º, do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999,
Resolve:
I − O Enunciado nº 13 267 da Súmula da Advocacia-Geral da União passa a vigorar com
a seguinte redação:
“A multa fiscal moratória, por constituir pena administrativa, não se inclui no crédito habilitado
em falência regida pela legislação anterior à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.” (NR)
II − (Este inciso determinava a republicação da ‘Consolidação dos Enunciados da Súmula da AGU’ de 26
de janeiro de 2007, substituída pela ‘CONSOLIDAÇÃO’ de 1º de abril de 2009)

II − A Súmula da Advocacia-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos os
órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar n° 73, de 1993, nestes
incluída a Procuradoria-Geral Federal.
IV − Este Ato, com a Consolidação nele contida, deve ser publicado no Diário Oficial da
União, por três dias consecutivos.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 22, 23 e 26.2.2007
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Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
Ver o art. 7º do Ato Regimental nº 1, de 2 de julho de 2008 (D. O. de 3.7.2008).
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SÚMULAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSOLIDAÇÃO DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições e em cumprimento ao
disposto no art. 43, § 2º, Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Consolidar as Súmulas da Advocacia-Geral da União, em vigor nesta data, de observância
obrigatória para a Instituição e os órgãos jurídicos de autarquias e fundações públicas federais:
SÚMULA N.º 1, DE 27 DE JUNHO DE 1997
Publicada no DOU, Seção I, 30/06, 1º/07 e 02/07/1997
“A decisão judicial que conceder reajustes referentes à URP de abril e maio de 1988 na proporção
de 7/30 (sete trinta avos) de 16,19 %, incidentes sobre a remuneração do mês de abril e, no mesmo percentual, sobre a do mês de maio, não cumulativos, não será impugnada por recurso."
LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Decreto-lei n.º 2.335, de 12.6.87, Decreto-lei n.º 2.425, de 7.4.88.
PRECEDENTES: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RE n.º 145183-1/DF - TRIBUNAL
PLENO - (DJ 18.11.94) RE n.º 146749-5/DF - TRIBUNAL PLENO - (DJ 18.11.94)
SÚMULA Nº 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1997*
(*) Revogada pelo Ato de 26 de julho de 2004, publicado no DOU, Seção I, de 26, 27 e 28/07/2004.
SÚMULA Nº 3, DE 05 DE ABRIL DE 2000*
(*) Revogada pelo Ato de 26 de julho de 2004, publicado no DOU, Seção I, de 26, 27 e
28/07/2004. Em vigor a Instrução Normativa nº 3, de 19/07/2004
SÚMULA Nº 4, DE 5 DE ABRIL DE 2000*
Republicada no DOU, Seção I, de 26/07, 27/07 e 28/07/2004
"Salvo para defender o seu domínio sobre imóveis que estejam afetados ao uso público
federal, a União não reivindicará o domínio de terras situadas dentro dos perímetros dos
antigos aldeamentos indígenas de São Miguel e de Guarulhos, localizados no Estado de São
Paulo, e desistirá de reivindicações que tenham como objeto referido domínio".
REFERÊNCIAS:
Legislação: Constituições de 1891 (art. 64), de 1934 (arts. 20, 21 e 129), de 1937 (arts. 36 e
37), de 1946 (arts. 34 e 35), de 1967 (arts. 4° e 5°), Emenda Constitucional n° 1, de 1969
(arts. 4° e 5°) e Constituição de 1988 (art. 20); Decreto-lei n° 9.760, de 18.9.1946 (art. 1°) e
Medida Provisória n° 2.180-35, de 24.8.2001 (art. 17).
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: Súmula n° 650; RE nº 219983-3/SP (Plenário).
Acórdãos: RE's nos 212251, 226683, 220491, 226601, 219542, 231646, 231839, RE nº
285098/SP, etc. (Primeira Turma); RE's nos 219983/SP, 197628/SP, 194929/SP, 170645/SP,
179541/SP, 215760/SP, 166934/SP, 222152/SP, 209197/SP, etc. (Segunda Turma). Superior
Tribunal de Justiça: RESP nº 126784/SP (Terceira Turma).
(*) Redação alterada pelo Ato de 19 de julho de 2004.
SÚMULA Nº 5, DE 08 DE MARÇO DE 2001*
(*) Revogada pelo Ato de 26 de julho de 2004, publicado no DOU, Seção I, de 26, 27 e
28/07/2004. Em vigor a Instrução Normativa nº 4, de 19/07/2004
SÚMULA Nº 6, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001*
Republicada no DOU, Seção I, de 28/09, 29/09 e 30/09/2005
"A companheira ou companheiro de militar falecido após o advento da Constituição de 1988
faz jus à pensão militar, quando o beneficiário da pensão esteja designado na declaração
preenchida em vida pelo contribuinte ou quando o beneficiário comprove a união estável,
não afastadas situações anteriores legalmente amparadas."
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REFERÊNCIAS:
Legislação: Constituição de 1988 (art. 226); Leis nos 3.765, de 4.5.1960, e 6.880, de
9.12.1980. Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: Acórdãos nos RESP's nos 246244PB, 228379-RS, 182975-RN (Quinta Turma); 161979-PE, 181801-CE, 240458-RN, 31185MG, 477590-PE e 354424-PE (Sexta Turma).
(*) Redação alterada pelo ato de 27 de setembro de 2005.
SÚMULA Nº 7, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001*
Republicada no DOU, Seção I, de 02/08, 03/08 e 04/08/2006
"A aposentadoria de servidor público tem natureza de benefício previdenciário e pode ser
recebida cumulativamente com a pensão especial prevista no art. 53, inciso II, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, devida a ex-combatente (no caso de militar, desde
que haja sido licenciado do serviço ativo e com isso retornado à vida civil definitivamente art.1º da Lei nº 5.315, de 12.9.1967)".
REFERÊNCIAS:
Legislação: Constituição de 1988 (art. 53 do ADCT), Lei nº 5.315, de 12.9.1967, e Lei n°
8.059, de 04/07/1990.
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: Acórdãos nos RE's 263.911-7/PE, 293.214/RN,
358.231 e 345.442 (Primeira Turma); e 236.902-8/RJ (Segunda Turma).
(*) Redação alterada pelo Ato de 1º de agosto de 2006.
SÚMULA Nº 8, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001*
Republicada no DOU, Seção I, de 28/09, 29/09 e 30/09/2005
"O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do beneficio à filha mulher, em razão do falecimento da
própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do
óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Constituição de 1988 (art. 53 do ADCT); Leis nos 3.765, de 4.5.1960, 4.242, de
17.7.1963, e 8.059, de 4.7.1990.
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: Mandado de Segurança nº 21707-3-DF (Tribunal
Pleno). Superior Tribunal de Justiça: RESP nº 492445/RJ (Quinta Turma).
(*) Redação alterada pelo Ato de 27 de setembro de 2005.
SÚMULA Nº 9, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001*
(*) Revogada pelo Ato de 19 de julho de 2004, publicado no DOU, Seção I, de 26/07, 27/07
e 28/07/2004. Em vigor a Instrução Normativa nº 5, de 19/07/2004.
SÚMULA Nº 10, DE 19 DE ABRIL DE 2002*
Republicada no DOU, Seção I, de 26/07, 27/07 e 28/07/2004
"Não está sujeita a recurso a decisão judicial que entender incabível a remessa necessária nos
embargos à execução de título judicial opostos pela Fazenda Pública, ressalvadas aquelas que
julgarem a liquidação por arbitramento ou artigo, nas execuções de sentenças ilíquidas."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Código de Processo Civil (arts. 475, inciso I, 520, inciso V, e 585, inciso VI);
Lei n° 2.770, de 4.5.56 (art. 3°, com a redação dada pela Lei n° 6.071, de 3.7.1974), e Lei n°
9.469, de 10.7.1997 (art. 10).
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: ERESP's nos 241.875/SC, 258.097/RS,
233.630/RS e 226.156-SP (Corte Especial); ERESP nº 226.551/PR (Terceira Seção); RESP
nº 223.083/PR (Segunda Turma).
(*) Redação alterada pelo Ato AGU de 19 de julho de 2004.
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SÚMULA Nº 11, DE 19 DE ABRIL DE 2002*
Republicada no DOU, Seção I, de 26/07, 27/07 e 28/07/2004
"A faculdade, prevista no art. 557 do CPC, de se negar seguimento,monocraticamente, a
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou dos Tribunais Superiores, alcança também a remessa necessária." (NR)
REFERÊNCIAS:
Legislação: Código de Processo Civil (arts. 475, 496 e 557).
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp258.881/RS (Corte Especial);
REsp 190.096/DF (Sexta Turma);REsp's nºs 205.342/SP e 2206.621/RS (Primeira Turma);
REsp156.311/BA (Segunda Turma).
(*) Redação alterada pelo Ato de 19 de julho de 2004.
SÚMULA Nº 12, DE 19 DE ABRIL DE 2002*
Republicada no DOU, Seção I, de 26/07, 27/07 e 28/07/2004
"É facultado ao segurado ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo
Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Constituição de 1988 (art. 109).
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: RE' nº 285.936/RS (Primeira Turma); RE nº
288.271/RS, AGRGRE nº 292.066/RS e AGRGRE nº 288.271/RS (Segunda Turma); RE nº
293.246/RS (Tribunal Pleno) e Súmula nº 689.
(*) Redação alterada pelo Ato de 19 de julho de 2004.
SÚMULA Nº 13, DE 19 DE ABRIL DE 2002*
Republicada no DOU de 08/02, 09/02 e 12/02/2007
"A multa fiscal moratória, por constituir pena administrativa, não se inclui no crédito habilitado
em falência regida pela legislação anterior à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Lei nº 11.101, de 9.2.2005 (art. 83, VII, e 192), e Decreto nº 6.042, de 12.2.2007
(altera o art. 239, § 9º, do Decreto nº 3.048, de 6.5.1999).
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: Súmula N° 565. Superior Tribunal de Justiça: EREsp
208.107/PR (Primeira Seção); REsp 255.678/SP e 312.534/RS e AGREsp 422.760/PR (Primeira
Turma); REsp 235.396/SC e 315.912/RS e AGA 347.496/RS (Segunda Turma).
(*) Redação alterada pelo Ato de 06 de fevereiro de 2007.
SÚMULA Nº 14, DE 19 DE ABRIL DE 2002*
Republicada no DOU de 08/02, 09/02 e 12/02/2007
"Aplica-se apenas a taxa SELIC, em substituição à correção monetária e juros, a partir de 1º
de janeiro de 1996, nas compensações ou restituições de contribuições previdenciárias."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Lei nº 8.212, de 24.7. 1991 (art. 89), e Lei nº 9.250, de 26 .12.1995 (art. 39).
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: AEREsp 199.643/SP (Primeira Seção); REsp
308.176/PR e 267.847/SC (Primeira Turma); REsp 205.092/SP, 414.960/SC,460.644/SP e
246.962/RS (Segunda Turma).
(*) Redação alterada pelo Ato de 06 de fevereiro de 2007.
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SÚMULA Nº 15, DE 16 DE OUTUBRO DE 2002*
Republicada no DOU, Seção I, de 20/10, 21/10 e 22/10/2008
I - A súmula nº 15 da Advocacia-Geral da União passa a vigorar coma seguinte redação:
"A suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário não enseja, de plano, a sua
suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento administrativo,
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa."
REFERÊNCIAS:
Legislação Pertinente: art. 179 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, com a redação
dada pelos Decretos nºs 4.729, de 09 de junho de 2003 e 5.699, de 13 de fevereiro de 2006.
Precedentes: Superior Tribunal de Justiça: RESP's nºs 172.869-SP; 172.252-SP; 210.038SP; 149.205-SP (Quinta Turma); RESP's nºs: 174.435-SP; 140.766-PE (Sexta Turma).
(*) Redação alterada pelo Ato de 16 de outubro de 2008.
SÚMULA Nº 16, DE 19 DE JUNHO DE 2002*
Republicada no DOU, Seção I, de 26/07, 27/07 e 28/07/2004
"O servidor estável investido em cargo público federal, em virtude de habilitação em concurso público, poderá desistir do estágio probatório a que é submetido com apoio no art. 20
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ser reconduzido ao cargo inacumulável de
que foi exonerado, a pedido."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Lei n° 8.112, de 20.12.1990 (arts. 20 e 29)
Outros: Informações n° AGU/WM-11/2002, adotadas pelo Advogado-Geral da União e
encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal com a Mensagem n° 471, de 13.6.2002, do
Presidente da República.
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal - Mandados de Segurança nos 22933/DF,
23577/DF e 24271/DF (Tribunal Pleno). Superior Tribunal de Justiça: Mandado de Segurança nº 8339/DF (Terceira Seção)
(*) Redação alterada pelo Ato de 19 de julho de 2004.
SÚMULA Nº 17, DE 19 DE JUNHO DE 2002*
Republicada no DOU de 08/02, 09/02 e 12/02/2007
"Suspensa a exigibilidade do crédito pelo parcelamento concedido, sem a exigência de
garantia, esta não pode ser imposta como condição para o fornecimento da certidão positiva
de débito com efeito de negativa, estando regular o parcelamento da dívida, com o cumprimento, no prazo, das obrigações assumidas pelo contribuinte."
REFERÊNCIA:
LEGISLAÇÃO: Código Tributário Nacional (arts. 205 e 206), e Lei n° 8.212, de 24.7.1991 (art. 47)
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: RESP 95.889/SP, AGREESP,
247.402/PR E 328.804/SC (PRIMEIRA TURMA); RESP 227.306/SC, AGA 211.251/PR,
310.429/MG E 333.133/SP (SEGUNDA TURMA).
(*) Redação alterada pelo Ato de 6 de fevereiro de 2007.
SÚMULA Nº 18, DE 19 DE JUNHO DE 2002
Publicada no DOU, Seção I, de 28/06, 1º/07 e 02/07/2002
"Da decisão judicial que determinar a concessão de Certidão Negativa de Débito (CND), em
face da inexistência de crédito tributário constituído, não se interporá recurso."
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp's nºs 180.771/PR e 202.830/RS
(Primeira Seção); AGREesp nº 303.357/RS (Primeira Turma); AGREsp nº 255.749/RS
(Segunda Turma).
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SÚMULA Nº 19, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2002*
(*) Revogada pelo Ato de 1º de agosto de 2006, publicado no DOU de 02, 03 e 04 de agosto de 2006.
Sobre a matéria, em vigor a Instrução Normativa nº 5, de 1º de agosto de 2006, DOU de 02
de agosto de 2006.
SÚMULA Nº 20, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002*
(*) Alterada pela Súmula nº 42, de 31 de outubro de 2008.
SÚMULA Nº 21, DE 19 DE JULHO DE 2004
Publicada no DOU, Seção I, de 20/07; 21/07 e 22/07/2004
"Os integrantes da Carreira Policial Civil do extintos Territórios Federais têm direito às
gratificações previstas no art. 4º da Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, concedidas igualmente aos Policiais Federais."
JURISPRUDÊNCIA: Supremo Tribunal Federal: RE 236.089/DF e AI nº 222.118/DF.
Superior Tribunal de Justiça - Mandados de Segurança nºs 6.722/DF; 7.494/DF; 6.415/DF; e
6.046/DF - (Terceira Seção).
SÚMULA Nº 22, DE 05 DE MAIO DE 2006
Publicada no DOU, Seção I, de 10/05; 11/05 e 12/05/2006
"Não se exigirá prova de escolaridade ou habilitação legal para inscrição em concurso público
destinado ao provimento de cargo público, salvo se a exigência decorrer de disposição legal ou,
quando for o caso, na segunda etapa de concurso que se realize em duas etapas".
REFERÊNCIAS:
Legislação pertinente:
- Constituição Federal: arts. 5º, XIII, e 37, I e II;
- Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990: arts. 5º, IV, 7º e 11.
Jurisprudência:
Supremo Tribunal Federal: MS nº 20.637/DF (DJ de 12.12.1986), ADI nº 1.188/DF (DJ de 20.04.1995)
e ADI nº 1.040 (DJ de 1º.04.2005) - Tribunal Pleno; RE nº 184.425/RS (DJ de 12.06.1998) - Segunda
Turma; RMS nº 22.790/RJ (DJ de 12.09.1997), RE(s) nos 423.752/MG (DJ de 10.09.2004) e
392.976/MG (DJ de 08.10.2004) - Primeira Turma; e as Decisões monocráticas nos AI(s) nos
194.768/DF (DJ de 29.02.2000), 471.917/SP (DJ de 11.05.2004), 481.243/SP (DJ de 21.06.2004),
462.883/SP (DJ de 30.06.2004), 474.254/SP (DJ de 26.08.2004) e 485.888/SP (DJ de 08.09.2004).
- Superior Tribunal de Justiça: Enunciado 266 da Súmula do STJ; REsp(s) nos 131.340/MG (DJ de
02.02.1998) e 173.699/RJ (DJ de 19.04.1999), AgRg no Ag nº 110.559-DF (DJ de 13.09.1999),
RMS nº 10.764/MG (DJ de 04.10.1999), EDcl no AgRg no AI nº 397.762/DF (DJ de 04.02.2002),
RMS nº 12.763/TO (DJ de 07.10.2002), REsp(s) nos 532.497/SP (DJ de 19.12.2003) e 527.560 (DJ
de 14.06.2004) -Quinta Turma; RMS(s) nos 9.647/MG (DJ de 14.06.1999), 15.221/RR (DJ de
17.02.2003) e 11.861/TO (DJ de 17.05.2004) - Sexta Turma; MS(s) nos 6.200/DF (DJ de
28.06.1999), 6.559/DF (DJ de 26.06.2000), 6.855 (DJ de 18.09.2000), 6.867/DF (DJ de 18.09.2000),
6.742/DF (DJ de 26.03.2001) e 6.479/DF (DJ de 28.06.2001); Terceira Seção.
SÚMULA Nº 23, DE 06 DE OUTUBRO DE 2006
Publicada no DOU, Seção I, de 09/10; 10/10 e 11/10/2006
"É facultado a autor domiciliado em cidade do interior o aforamento de ação contra a União
também na sede da respectiva Seção Judiciária (capital do Estado-membro)."
REFERÊNCIAS:
Legislação pertinente:
- Constituição Federal: arts. 109, § 2º, e 110.
Jurisprudência:
- Supremo Tribunal Federal: RE 233.990/RS (DJ de 1.3.2002), AgRg nº RE 364.465/RS (DJ
de 15.8.2003), RE 451.907/PR (DJ de 28.4.2006) e Decisão monocrática no RE 453.967/RS
(DJ de 8.9.2005).
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SÚMULA Nº 24, DE 09 DE JUNHO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 10/06; 11/06 e 12/06/2008
"É permitida a contagem, como tempo de contribuição, do tempo exercido na condição de
aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escolas técnicas, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, e Instrução Normativa nº 11, de 20 de
setembro de 2006 (Art. 113).
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: AgREsp 831.258, 5ª Turma (DJ de
21/08/2006) e REsp 336.797, 6ª Turma (DJ de 25/02/2002); Turma Nacional de Uniformização: PU n. 200335007132220, Súmula 18 (DJ de 07/10/2004).*
(*) Mantida, apenas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores (art. 2º do Decreto nº 2.346/97).
SÚMULA Nº 25, DE 09 DE JUNHO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 10/06; 11/06 e 12/06/2008
"Será concedido auxílio-doença ao segurado considerado temporariamente incapaz para o
trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos
legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para
outras atividades laborais."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Art. 59, caput).
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: REsp 272.270/SP, 6ª Turma (DJ de
17/09/2001); REsp 501.267/SP, 6ª Turma (DJ de 28/06/2004), e REsp 699.920/SP, 5ª Turma
(DJ de 14/03/2005).
SÚMULA Nº 26, DE 09 DE JUNHO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 10/06; 11/06 e 12/06/2008
"Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade
de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Arts. 102, §1º, e 15, I).
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: AgREsp 721.570/SE, 5ª Turma (DJ de
13/06/2005), REsp 956.673/SP, 5ª Turma (DJ de 17/09/2007), AgREsp 529.047/SC, 6ª
Turma (DJ de 01/08/2005), e REsp 864.906/SP, 6ª Turma (DJ de 26/03/2007).
SÚMULA Nº 27, DE 09 DE JUNHO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 10/06; 11/06 e 12/06/2008
"Para concessão de aposentadoria no RGPS, é permitido o cômputo do tempo de serviço
rural exercido anteriormente à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, independente do recolhimento das contribuições sociais respectivas, exceto para efeito de carência."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Art. 55, § 2º).
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 643.927/SC, 3ª Seção (DJ de
28/11/2005), e EREsp 576.741/RS, 3ª Seção (DJ de 06/06/2005). Turma Nacional de Uniformização: PU nº 200372020503266/SC, Súmula 24 (DJ de 10/03/2005).
SÚMULA Nº 28, DE 09 DE JUNHO DE 2008*
(*) Alterada pela Súmula nº 38, de 16 de setembro de 2008.
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SÚMULA Nº 29, DE 09 DE JUNHO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 10/06; 11/06 e 12/06/2008
"Atendidas as demais condições legais, considera-se especial, no âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até 05/03/97, superior a 90
decibéis desta data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de então."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Instrução Normativa nº 11, de 20 de setembro de 2006 (Art. 180).
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 412.351/RS, 3ª Seção (DJ de
23/05/2005) e EREsp 441.721/RS, 3ª Seção (DJ de 20/02/2006). Turma Nacional de Uniformização: PU 200351510120245, Súmula 32 (DJ 04/0/2006).
SÚMULA Nº 30, DE 09 DE JUNHO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 10/06; 11/06 e 12/06/2008
"A incapacidade para prover a própria subsistência por meio do trabalho é suficiente para a
caracterização da incapacidade para a vida independente, conforme estabelecido no art. 203,
V, da Constituição Federal, e art. 20, II, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Constituição Federal (Art. 203, V). Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Art. 20, II).
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: REsp 360.202/AL, 5ª Turma (DJ de
01/07/2002) e REsp 601.353/SP, 6ª Turma (DJ de 01/02/2005). Turma Nacional de Uniformização: PU 200430007021290, Súmula 29 (DJ de 13/02/2006).*
*Mantida, apenas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores (art. 2º do Decreto nº 2.346/97).
SÚMULA Nº 31, DE 09 DE JUNHO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 10/06; 11/06 e 12/06/2008
"É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução
ajuizada em face da Fazenda Pública."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Constituição Federal (Art. 100, §§ 1º e 2º). Código de Processo Civil (Art. 739, § 2º).
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: RE 458.110/MG, 1ª Turma (DJ de 29/09/2006);
RE-AgR 502.009/PR, 2ª Turma (DJ de 29/06/2007); RE-AgR 504.128/PR, 1ª Turma (DJ de
07/12/2007); RE-AgR 511.126/PR, 1ª Turma (31/10/2007); RE-AgR 607.204/PR, 2ª Turma
(DJ de 23/02/2007); RE-AgR 498.872/RS, 2ª Turma (DJ de 02/02/2007); RE-AgR
484.770/RS, 1ª Turma (DJ de 01/09/2006).
Superior Tribunal de Justiça: EREsp 721.791/RS, Corte Especial (DJ de 23/04/2007).
SÚMULA Nº 32, DE 09 DE JUNHO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 10/06; 11/06 e 12/06/2008
"Para fins de concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo
único, e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados como início razoável
de prova material documentos públicos e particulares dotados de fé pública, desde que não
contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a qualificação
do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união
estável, ou de seu ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência de prova em contrário."
REFERÊNCIAS:
Legislação: Instrução Normativa nº 11, de 20 de setembro de 2006 (Art. 180). Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 412.351/RS, 3ª Seção (DJ de 23/05/2005) e EREsp
441.721/RS, 3ª Seção (DJ de 20/02/2006). Turma Nacional de Uniformização: PU
200351510120245, Súmula 32 (DJ 04/0/2006).
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SÚMULA Nº 33, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008
"É devida aos servidores públicos federais civis ativos, por ocasião do gozo de férias e licenças,
no período compreendido entre outubro/1996 e dezembro/2001, a concessão de auxílioalimentação, com fulcro no art. 102 da Lei nº 8.112/90, observada a prescrição qüinqüenal".
Legislação Pertinente: art. 102 da Lei nº 8.112/90.
Precedentes : Superior Tribunal de Justiça: Quinta Turma: REsp 745.377/PE (DJ 11/06/2007),
REsp 614.433/RJ (DJ 07/05/2007), AgRg no Resp 643.236/PE (DJ 16/05/2005) e Resp
577.647/SE (DJ 07/03/2005); Sexta Turma: REsp 674.565/PE (DJ 19/12/2005); AgRg no REsp
643.938/CE (DJ 24/04/2006) e AgRg no REsp 610.628/PE (DJ 06/03/2006).
SÚMULA Nº 34, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008
"Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública".
REFERÊNCIAS:
Legislação Pertinente: Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Precedentes: Superior Tribunal de Justiça: Resp. nº 643.709/PR, AgRg no Resp nº 711.995,
Resp. nº 488.905/RS e AgRg no Resp nº 679.479/RJ (Quinta Turma); ROMS nº 18.121/RS,
Resp nº 725.118/RJ, Resp nº 651.081/RJ e AgRg no REsp. nº 597.827/PR (Sexta Turma);
MS nº 10.740/DF (Terceira Seção).
SÚMULA Nº 35, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008
"O exame psicotécnico a ser aplicado em concurso público deverá observar critérios objetivos, previstos no edital, e estará sujeito a recurso administrativo."
REFERÊNCIAS
Legislação Pertinente: art. 5º, XXXV, e 37, caput e incisos I e II, daConstituição Federal.
Precedentes: Supremo Tribunal Federal: RE 188.234-4, Rel. Min. Neri da Silveira, julgamento em 1903-02; AgAI 318.367-3,Relator Min. Celso de Melo, julgamento 27/08/2002 -AgAI,660.815-4, Rel.
Min. Eros Grau, julgamento em 30/10/2007, DJ de 22-11-2007; AgRgAI 630.247-4, Rel. Min.Eros
Grau, julgamento em 08-5-07, DJ de01-06-2007, AgRgRE 466.061-0, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ 30/06/2006, AgRgRE 433.921-8, Relator Min. Carlos Velloso, DJ 24/02/2005, RE
243.926-6, Relator Min. Moreira Alves, DJ 10/08/2000. Precedentes no STJ: AgRg no RESP
335.731, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, julgamento 31/05/2005; RESP 462.676, Relator Min.
Paulo Medina, Julgamento 23/03/2004; AgRgno EDcl no RESP 525.611, julgamento em 11/12/2007;
MS 9183, Relator Min. Paulo Medina, julgamento 09/08/2006, RESP 685.726,Relator Min. Arnaldo
Esteves Lima, julgamento 10/05/2007, ROMS 20480, Relator Paulo Medina, julgamento 30/05/2006,
ROMS 17103, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgamento em 03/11/2005.
SÚMULA Nº 36, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008
"O ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda
Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, tem direito à assistência
médica e hospitalar gratuita, extensiva aos dependentes, prestada pelas Organizações Militares de
Saúde, nos termos do artigo 53, IV, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
REFERÊNCIAS:
Legislação Pertinente: art. 53, IV, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Precedentes: Supremo Tribunal Federal: RE 414.256-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento
em 26-4-05, DJ de 20-5-05; RE 417.871- AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 15-2-05,
DJ de 11-3-05; RE 421.197-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 15-8-06, DJ de 8-9-06.
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SÚMULA Nº 37, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008
"Incidem juros de mora sobre débitos trabalhistas dos órgãos e entidades sucedidos pela União, que
não estejam sujeitos ao regime de intervenção e liquidação extrajudicial previsto pela Lei nº
6.024/74, ou cuja liquidação não tenha sido decretada por iniciativa do Banco Central do Brasil."
REFERÊNCIAS:
Legislação Pertinente: artigo 18, alínea "d", da Lei nº 6.024/74.
Precedentes: Tribunal Superior do Trabalho: E-RR-345325/1997, E-RR-495383/1998, ERR-17472/2002, Orientação Jurisprudencial Transitória nº 10 (SBDI-1); TST-RXO-FAR98017/2003 (SBDI-2); TST-AIRR-721.280/2001 (1ª Turma); TST-AIRR-66891/2000 (3ª
Turma); TST-AIRR-1768/1990, AIRR e RR - 50236/2002 (4ª Turma).
SÚMULA Nº 38, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008
Alterar a Súmula nº 28 da Advocacia-Geral da União, que passará a ter a redação da presente súmula, de caráter obrigatório, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:
"Incide a correção monetária sobre as parcelas em atraso não prescritas, relativas aos débitos
de natureza alimentar, assim como aos benefícios previdenciários, desde o momento em que
passaram a ser devidos, mesmo que em período anterior ao ajuizamento de ação judicial."
REFERÊNCIAS:
Legislação Pertinente: Lei nº 6.899, de 08 de abril de 1981
Precedentes: Superior Tribunal de Justiça: REsp 529708 / RS e REsp 734261 / RJ (Quinta
Turma); REsp 226907 / ES (Sexta Turma) ; EREsp 102622 / SP , AR 708 / PR, AR 693/PR
( Terceira Seção); EREsp 92867 / PE e EREsp 96177 / PE (Corte Especial).
SÚMULA Nº 39, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
Publicada no
DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008
"São devidos honorários advocatícios nas execuções, não embargadas, contra a Fazenda Pública,
de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (art. 100, § 3º, da Constituição Federal)."
REFERÊNCIAS:
Legislação Pertinente: art. 100, § 3º, da Constituição da República; art. 1º-D da Lei n.º 9.494/1997.
Precedentes : Supremo Tribunal Federal: Pleno: RE 420816 (DJ de 10/12/2006); RE-ED
420816 (DJ de 20/04/2007). Primeira Turma: RE-AgR 402079 (DJ de 29/04/2005); REAgR 412134 (DJ de 19/08/2005); RE-AgR 480958 (DJ de 24/11/2006). Segunda Turma:
RE-AgR 412891 (DJ de 26/08/2005); RE-AgR 483257 (DJ de 23/06/2006); RE-AgR
490560 (DJ de 02/02/2007); RE-AgR 501480 (DJ de 11/05/2007). Superior Tribunal de
Justiça: Corte Especial: ERESP 653270/RS (DJ de 05/02/2007); ERESP 659629/RS (DJ de
12/02/2007); ERESP 720452/SC (DJ de 01/02/2007)".
SÚMULA Nº 40, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008
"Os servidores públicos federais, quando se tratar de aposentadoria concedida na vigência do Regime
Jurídico Único, têm direito à percepção simultânea do benefício denominado 'quintos', previsto no
art. 62, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, com o regime estabelecido no art. 192 do mesmo diploma.".
REFERÊNCIAS:
Legislação Pertinente: arts. 62, § 2º e 192 da Lei nº 8.112, de 11 de setembro de 1990.
Precedentes: Superior Tribunal de Justiça: Terceira Seção: MS 8.788/DF (DJ 24/05/2005);
MS 9.067/DF (DJ 14/06/2004); Quinta Turma: REsp 577.259/PE (DJ 27/11/2006); REsp
586.826/RS (DJ 21/03/2003; REsp 516.489/RN (DJ 12/08/2003). Sexta Turma: REsp
380.121/RS (DJ 25/11/2002); REsp 194.217/PE (DJ 05/04/1999).
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SÚMULA Nº 41, DE 08 DE OUTUBRO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 09/10; 10/10 e 13/10/2008
"A multa prevista no artigo 15, inciso I, alínea "e", da Lei nº 8.025/90, relativa à ocupação irregular de imóvel funcional, será aplicada somente após o trânsito em julgado da ação de reintegração
de posse, ou da ação em que se discute o direito à aquisição do imóvel funcional."
REFERÊNCIAS:
Legislação Pertinente: Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990.
Precedentes : Superior Tribunal de Justiça: REsp 767.038-DF e REsp 511.280-DF (Primeira
Turma); REsp 975.132-DF e AgRg no AI nº 717.689 (Segunda Turma); MS 8.483-DF
(Primeira Seção).
SÚMULA Nº 42, DE 31 DE OUTUBRO DE 2008
Publicada no DOU, Seção I, de 31/10; 03/11 e 04/11/2008
I - A Súmula 20, da Advocacia-Geral da União, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Os servidores administrativos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União têm
direito ao percentual de 11,98%, relativo à conversão de seus vencimentos em URV, por se
tratar de simples recomposição estipendiária, que deixou de ser aplicada na interpretação das
Medidas Provisórias nºs 434/94, 457/94 e 482/94."
(*) O Ministro-relator das ADI's 2123 e 2323, Celso de Mello, explicitou que as tabelas de
vencimentos dos servidores administrativos do Poder Judiciário, constante do Anexo III da
Lei 9.421/1996, continham valores relativos a AGOSTO/95, aos quais não havia sido aplicado o percentual de 11,98%, por erro de cálculo na conversão da URV. Igual falha ocorreu
em relação às tabelas dos servidores do Ministério Público Federal, que reproduziam valores
de AGOSTO/95, conforme Anexo IV, da Lei nº 9.953/2000.
Os 11,98% desaparecem, portanto, com a reestruturação das carreiras dos servidores do
Poder Judiciário e do Ministério Público, a partir das Leis nºs 10.475, de 27 de junho de
2002, e 10.476, de 27 de junho de 2002.
REFERÊNCIAS:
Legislação Pertinente: Art. 168 da Constituição Federal, art. 22 da Medida Provisória nº
482/94, convertida na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
Precedentes: Supremo Tribunal Federal: ADIMC 2321/DF e 2323/DF (Tribunal Pleno); REAgR 529.559-1/MA (Primeira Turma); AgRRE's 394.770-2/SC, 416.940-1/RN e 440.1712/SC; e RE-AgRAI 482.126-1/SP (Segunda Turma).
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 6, 7 e 8.4.2009.
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO CONTÍNUO NÃO ESTÁ ADSTRITA
AO EXERCÍCIO FINANCEIRO.
INDEXAÇÃO: VIGÊNCIA. CONTRATO. SERVIÇO CONTÍNUO. EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERÊNCIA: Art. 57, inc. II, Lei nº 8.666, de 1993; art. 60, Lei nº 4.320, de 1964; art. 30, Decreto nº93.872, de 1986; NOTA/DECOR/CGU/AGU nº 298/2006-ACMG; Informativo NAJ/RJ, ANO
1, Nº 1, jun/07, Orientação 02. Decisões TCU 586/2002-Segunda Câmara e 25/2000-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
OS INSTRUMENTOS DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS E DEMAIS AJUSTES,
BEM COMO OS RESPECTIVOS ADITIVOS, DEVEM INTEGRAR UM ÚNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO, DEVIDAMENTE AUTUADO EM SEQÜÊNCIA
CRONOLÓGICA, NUMERADO, RUBRICADO, CONTENDO CADA VOLUME OS
RESPECTIVOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO.
INDEXAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTRUÇÃO. AUTUAÇÃO. SEQÜÊNCIA CRONOLÓGICA. NUMERAÇÃO. RUBRICA. TERMO DE ABERTURA.
TERMO DE ENCERRAMENTO.
REFERÊNCIA: art. 38, caput, e 60 da Lei nº 8.666, de 1993; art. 22 da Lei 9.784, de 1999;
Portarias Normativas SLTI/MP nº 05, de 2002 e 03, de 2003; Orientações Básicas sobre
Processo Administrativo do NAJ/PR; Decisão TCU 955/2002-Plenário e Acórdãos TCU
1300/2003-Primeira Câmara, 216/2007-Plenário, 338/2008-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
NA ANÁLISE DOS PROCESSOS RELATIVOS À PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CUMPRE AOS ÓRGÃOS JURÍDICOS VERIFICAR SE NÃO HÁ EXTRAPOLAÇÃO
DO ATUAL PRAZO DE VIGÊNCIA, BEM COMO EVENTUAL OCORRÊNCIA DE
SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NOS ADITIVOS PRECEDENTES, HIPÓTESES QUE
CONFIGURAM A EXTINÇÃO DO AJUSTE, IMPEDINDO A SUA PRORROGAÇÃO.
INDEXAÇÃO: CONTRATO. PRORROGAÇÃO. AJUSTE. VIGÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONTINUIDADE. EXTINÇÃO.
REFERÊNCIA: art. 57, inc. II, Lei nº 8.666, de 1993; Nota DECOR nº 57/2004-MMV;
Acórdãos TCU 211/2008-Plenário e 100/2008-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
A DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL DEVERÁ SER OBJETO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NOS TERMOS DO ART. 59,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, SEM PREJUÍZO DA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE QUEM LHE DER CAUSA.
INDEXAÇÃO: INDENIZAÇÃO. DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. CONTRATO
NULO. CONTRATO VERBAL. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE.
REFERÊNCIA: arts. 59, parágrafo único, 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993;
Art. 63, Lei nº 4.320, de 1964; Acórdão TCU 375/1999-Segunda Câmara.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
NA CONTRATAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DEVE ESTABELECER CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL.
INDEXAÇÃO: OBRA. SERVIÇO DE ENGENHARIA. JOGO DE PLANILHA. JOGO
DE PREÇOS. PREÇOS UNITÁRIOS. PREÇO GLOBAL. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE. PREÇOS MÁXIMOS.
REFERÊNCIA: art. 6º, inc. IX, item "f", art. 40, inc. X, ambos da Lei nº 8.666, de 1993;
Parecer AGU/CGU/NAJRN 296/2008-APT; Decisões TCU 253/2002-Plenário e
1.054/2002-Plenário. Acórdãos TCU 1.684/2003 - Plenário, 1.387/2006-Plenário,
2.006/2006-Plenário, 818/1007 - Plenário, 597/2008-Plenário e 1.380/2008-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, NO QUAL A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É LOCATÁRIA, REGE-SE PELO ART. 51 DA LEI Nº 8.245,
DE 1991, NÃO ESTANDO SUJEITA AO LIMITE MÁXIMO DE SESSENTA MESES,
ESTIPULADO PELO INC. II DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
INDEXAÇÃO: VIGÊNCIA. LIMITAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL.
ADMINISTRAÇÃO. LOCATÁRIA.
REFERÊNCIA: art. 62, § 3º e art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; arts. 51 a 57 da Lei nº
8.245, de 1991; Decisão TCU 828/2000 - Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
O TRATAMENTO FAVORECIDO DE QUE TRATAM OS ARTS. 43 A 45 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006, DEVERÁ SER CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE INDEPENDENTEMENTE DE
PREVISÃO EDITALÍCIA.
INDEXAÇÃO: MICROEMPRESA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. TRATAMENTO
FAVORECIDO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006. PREVISÃO. EDITAL.
REFERÊNCIA: arts. 43 a 49, da Lei Complementar nº 123, de 2006; Decreto nº 6.204, de
2007; Acórdão TCU 2.144/2007-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES ENQUADRA-SE
NO CONCEITO DE SERVIÇO PREVISTO NO INC. II DO ART. 6º DA LEI Nº
8.666, DE 1993.
INDEXAÇÃO: FORNECIMENTO. PASSAGEM AÉREA. PASSAGEM TERRESTRE.
CONTRATAÇÃO. SERVIÇO.
REFERÊNCIA: Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 2008; Nota AGU/GV nº 10/2005.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO OU NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS, NO CASO DE EMPRESAS QUE DETENHAM O MONOPÓLIO DE SERVIÇO PÚBLICO, PODE SER
DISPENSADA EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DESDE QUE PREVIAMENTE AUTORIZADA PELA AUTORIDADE MAIOR DO ÓRGÃO CONTRATANTE E CONCOMITANTEMENTE, A SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE SEJA COMUNICADA
AO AGENTE ARRECADADOR E À AGÊNCIA REGULADORA.
INDEXAÇÃO: REGULARIDADE FISCAL. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MONOPÓLIO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO.
REFERÊNCIA: Decisão TCU 431/1997-Plenário, Acórdão TCU 1105/ 2006- Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO, COM FUNDAMENTO NO ART.
24, INC. II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, O LIMITE MÁXIMO DE R$ 8.000,00 (OITO
MIL REAIS) DEVERÁ CONSIDERAR A POSSIBILIDADE DA DURAÇÃO DO
CONTRATO PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES.
INDEXAÇÃO: SERVIÇO CONTÍNUO. VALOR DA CONTRATAÇÃO. FRACIONAMENTO DE DESPESA. DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR.
REFERÊNCIA: Arts. 7º, § 2º, inc. II, 15, inc. V, 23, § 5º, 24, inc. II, e 57, inc. II, da Lei nº
8.666, de 1993. Enunciado PF/IBGE/RJ 01. Parecer AGU/CGU/NAJMG 39/2007-MRAK;
Acórdãos TCU 177/1994-Primeira Câmara, 260/2002-Plenário, 696/2003-Primeira Câmara,
1.560/2003- Plenário, 1.862/2003-Plenário, 740/2004-Plenário, 1.386/2005-Plenário,
186/2008-Plenário e 3.619/2008-Segunda Câmara.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
A CONTRATAÇÃO DIRETA COM FUNDAMENTO NO INC. IV DO ART. 24 DA
LEI Nº 8.666, DE 1993, EXIGE QUE, CONCOMITANTEMENTE, SEJA APURADO
SE A SITUAÇÃO EMERGENCIAL FOI GERADA POR FALTA DE PLANEJAMENTO, DESÍDIA OU MÁ GESTÃO, HIPÓTESE QUE, QUEM LHE DEU CAUSA
SERÁ RESPONSABILIZADO NA FORMA DA LEI.
INDEXAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO. EMERGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DIRETA.
FALTA DE PLANEJAMENTO. DESÍDIA. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE. APURAÇÃO.
REFERÊNCIA: art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666, de 1993; Acórdão TCU 1.876/2007-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
NÃO SE DISPENSA LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NOS INCS. V E VII DO
ART. 24 DA LEI Nº 8.666, de 1993, CASO A LICITAÇÃO FRACASSADA OU DESERTA TENHA SIDO REALIZADA NA MODALIDADE CONVITE.
INDEXAÇÃO: CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA. LICITAÇÃO FRACASSADA.
LICITAÇÃO DESERTA. CONVITE.
REFERÊNCIA: arts. 22 e 24, inc. V e VII, da Lei nº 8.666, de 1993; Súmula TCU nº 248;
Decisões TCU 274/94-Plenário, 56/2000-Segunda Câmara; Acórdãos TCU 1089/2003Plenário e 819/2005-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 13, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE EXERÇA ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO SE ENQUADRA COMO ÓRGÃO OU ENTIDADE QUE
INTEGRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA OS FINS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO INC. VIII DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
INDEXAÇÃO: EMPRESA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATIVIDADE ECONÔMICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA.
REFERÊNCIA: art. 173, § 1º, inc. II, Constituição Federal; art. 2º e parágrafo único, art.
24, inc. VIII, da Lei nº 8.666, de 1993; Acórdãos TCU 2203/2005-Primeira Câmara,
2063/2005-Plenário, 2399/2006- Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
OS CONTRATOS FIRMADOS COM AS FUNDAÇÕES DE APOIO COM BASE NA
DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO INC. XIII DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666,
DE 1993, DEVEM ESTAR DIRETAMENTE VINCULADOS A PROJETOS COM DEFINIÇÃO CLARA DO OBJETO E COM PRAZO DETERMINADO, SENDO VEDADAS A SUBCONTRATAÇÃO; A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS OU
DE MANUTENÇÃO; E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PERMANENTES DA INSTITUIÇÃO.
INDEXAÇÃO: FUNDAÇÃO DE APOIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. VEDAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO. SERVIÇOS CONTÍNUOS. MANUTENÇÃO. ATIVIDADES PERMANENTES.
REFERÊNCIA: Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 8.958, de 1994; Decreto nº 5.205, de 2004;
Acórdãos TCU 1516/2005-Plenário, 248/2006-Plenário, 918/2008-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
A CONTRATAÇÃO DIRETA COM FUNDAMENTO NA INEXIGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 25, INC. I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, É RESTRITA AOS
CASOS DE COMPRAS, NÃO PODENDO ABRANGER SERVIÇOS.
INDEXAÇÃO: INEXIGIBILIDADE. SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. COMPRAS.
REFERÊNCIA: Art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666, de 1993. Despacho do Consultor-Geral da
União nº 343/2007. Acórdão TCU 1.796/2007- Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 16, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
COMPETE À ADMINISTRAÇÃO AVERIGUAR A VERACIDADE DO ATESTADO
DE EXCLUSIVIDADE APRESENTADO NOS TERMOS DO ART. 25, INC. I, DA
LEI Nº 8.666, DE 1993.
INDEXAÇÃO: INEXIGIBILIDADE. FORNECEDOR EXCLUSIVO. ATESTADO DE
EXCLUSIVIDADE. VERACIDADE. AVERIGUAÇÃO.
REFERÊNCIA: Art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666, de 1993. Despacho do Consultor-Geral da
União 343/2007. Parecer AGU/CGU/NAJSE 54/2008-JANS. Acórdãos TCU 1.796/2007 Plenário, 223/2005 - Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 17, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
É OBRIGATÓRIA A JUSTIFICATIVA DE PREÇO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, QUE DEVERÁ SER REALIZADA MEDIANTE A COMPARAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA COM PREÇOS PRATICADOS PELA FUTURA CONTRATADA JUNTO A OUTROS ORGÃOS PÚBLICOS OU PESSOAS PRIVADAS.
INDEXAÇÃO: INEXIGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DIRETA. JUSTIFICATIVA DE
PREÇO. PROPOSTA. CONTRATADA.
REFERÊNCIA: art. 26, parágrafo único, inc. III, da Lei nº 8.666, de 1993; Despacho do
Consultor-Geral da União nº 343/2007; Informativo NAJ/RJ, ANO 1, Nº 1, jun/07, Orientação 05; Decisão TCU 439/2003-Plenário, Acórdãos TCU 540/2003-Plenário, 819/2005Plenário, 1.357/2005-Plenário, 1.796/2007-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 18, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 25, INC. II, DA LEI N° 8.666, DE 1993, CONFERENCISTAS PARA MINISTRAR
CURSOS PARA TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, OU A INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS, DESDE QUE CARACTERIZADA A SINGULARIDADE DO OBJETO E VERIFICADO TRATAR-SE DE NOTÓRIO ESPECIALISTA.
INDEXAÇÃO: CONTRATAÇÃO. PROFESSOR. CONFERENCISTA. INSTRUTOR.
TREINAMENTO. APERFEIÇOAMENTO. CURSO ABERTO. INEXIGIBILIDADE.
SINGULARIDADE. NOTÓRIO ESPECIALISTA.
REFERÊNCIA: art. 25, inc. II, da Lei 8.666, DE 1993; Decisões TCU 535/1996-Plenário e
439/1998-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 19, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE NO MÁXIMO UM ANO, NOS TERMOS DO ART. 15, §3º, INC.III, DA LEI Nº 8.666, DE
1993, RAZÃO PORQUE EVENTUAL PRORROGAÇÃO DA SUA VIGÊNCIA, COM
FUNDAMENTO NO § 2º DO ART. 4º DO DECRETO Nº 3.931, DE 2001, SOMENTE
SERÁ ADMITIDA ATÉ O REFERIDO LIMITE, E DESDE QUE DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR E
QUE A PROPOSTA CONTINUE SE MOSTRANDO MAIS VANTAJOSA.
INDEXAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PRORROGAÇÃO. VIGÊNCIA.
PRAZO. VALIDADE.
REFERÊNCIA: art. 15, § 3º, inc. III, da Lei nº 8.666, de 1993; art. 4º, caput, § 2º, do Decreto nº 3.931, de 2001.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 20, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
NA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA É EXIGÍVEL APENAS ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.
INDEXAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONTRATO.
REFERÊNCIA: arts. 15 e 38, caput, da Lei nº 8.666, de 1993; art. 3º do Decreto nº 3.931,
de 2001; Acórdãos TCU 3.146/2004-Primeira Câmara e 1.279/2008-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
É VEDADA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, QUANDO A LICITAÇÃO TIVER SIDO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO DISTRITO FEDERAL.
INDEXAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ADESÃO. VEDAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ESTADO. MUNICÍPIO. DISTRITO FEDERAL.
REFERÊNCIA: arts. 1º, 15, inc. II e § 3º, Lei nº 8.666, de 1993; art. 1º, Decreto nº 3.931,
de 2001. Acórdão TCU 1.487/2007-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PODE SER CONCEDIDO A
QUALQUER TEMPO, INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL,
DESDE QUE VERIFICADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS NA LETRA
"D" DO INC. II DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
INDEXAÇÃO: REEQUIÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REQUERIMENTO.
CONCESSÃO. PREVISÃO. CONTRATO.
REFERÊNCIA: art. 65, inc. II, letra "d", da Lei nº 8.666, de 1993; Nota AGU/DECOR nº
23/2006-AMD; Acórdão TCU 1.563/2004- Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 23, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
O EDITAL E O CONTRATO DE SERVIÇO CONTINUADO DEVERÃO INDICAR
O CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, QUE DEVERÁ SER SOB A
FORMA DE REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO, COM A PREVISÃO DE ÍNDICE
SETORIAL, OU POR REPACTUAÇÃO, PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA
DA VARIAÇÃO DOS COMPONENTES DOS CUSTOS.
INDEXAÇÃO: REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. REAJUSTE. ÍNDICE. REPACTUAÇÃO.
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS. DEMONSTRAÇÃO ANÁLITICA. PREVISÃO. CONTRATO.
REFERÊNCIA: arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 2001; art. 40, inc. XI, artigo 55, inciso III, da
Lei nº 8.666, de 1993; art. 5º do Decreto n° 2.271, de 1997; Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02,
de 2008; Acórdãos TCU 1.563/2004-Plenário, 1.941/2006-Plenário e 1.828/2008-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 24, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
O EDITAL E O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO
DEVEM CONTER APENAS UM EVENTO COMO MARCO INICIAL PARA A
CONTAGEM DO INTERREGNO DE UM ANO PARA O PRIMEIRO REAJUSTE
OU REPACTUAÇÃO: OU A DATA DA PROPOSTA OU A DATA DO ORÇAMENTO A QUE A PROPOSTA SE REFERIR.
INDEXAÇÃO: REAJUSTE. REPACTUAÇÃO. INDICAÇÃO. EVENTO. EDITAL.
SERVIÇOS CONTÍNUOS. PROPOSTA. ORÇAMENTO. INTERREGNO.
REFERÊNCIA: Art. 1º, 2º e 3º, da Lei nº 10.192, de 2001; art. 40, inc. XI, art. 55, inc. III,
da Lei nº 8.666, de 1993; art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997; Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008; Acórdão TCU 1.941/2006 - Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 25, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados
nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
A ALTERAÇÃO DOS INSUMOS DA PLANILHA DE PREÇOS DECORRENTE DE
ACORDO, CONVENÇÃO OU DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO SOMENTE
PODERÁ SER OBJETO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL.
INDEXAÇÃO: SALÁRIOS. ACORDO. CONVENÇÃO. DISSÍDIO COLETIVO. REPACTUAÇÃO.
REFERÊNCIA: arts. 40, inc. XI, e 55, inc. III, da Lei nº 8.666, de 1993; Nota AGU/DECOR nº 23/2006-AMD; Acórdãos TCU 1.563/2004-Plenário, 2255/2005-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 26, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
considerando o que consta do Processo nº 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM QUE A MAIOR PARCELA DO CUSTO
FOR DECORRENTE DE MÃO-DE-OBRA, O EDITAL E O CONTRATO DEVERÃO INDICAR EXPRESSAMENTE QUE O PRAZO DE UM ANO, PARA A PRIMEIRA REPACTUAÇÃO, CONTA-SE DA DATA DO ORÇAMENTO A QUE A
PROPOSTA SE REFERIR.
INDEXAÇÃO: REPACTUAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PERIODICIDADE. INDICAÇÃO.
EVENTO. EDITAL. CONTRATO. INTERREGNO. ORÇAMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO.
REFERÊNCIA: arts. 1º, 2º, 3º, da Lei nº 10.192, de 2001; art. 40, inc. XI, art. 55, inc. III,
da Lei 8.666, de 1993; art. 5º do Decreto nº 2.271/97; Instrução Normativa SLTI/MP nº 02,
de 2008; Parecer AGU/CGU/DEAEX 1/2008-JTB; Parecer AGU/CGU/NAJSP 095/2006LSM; Parecer AGU/CGU/NAJSE 12/2008-JANS; Acórdão 1.941/2006-Plenário.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 27, DE 9 DE ABRIL DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I, X, XI e XIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993, considerando o que consta do Processo nº 00406.002462/2008-64, resolve expedir
a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
É VEDADO AOS MEMBROS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO E DE SEUS
ÓRGÃOS VINCULADOS O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA E FIGURAR COMO SÓCIO EM SOCIEDADE DE ADVOGADOS, MESMO DURANTE O
PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, OU DE LICENÇA INCENTIVADA SEM REMUNERAÇÃO, OU DURANTE AFASTAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, SALVO O
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA E A ADVOCACIA pro bono.
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INDEXAÇÃO: ADVOCACIA PRIVADA. LICENÇA. MANDATO ELETIVO. CAUSA
PRÓPRIA. PRO BONO.
REFERÊNCIA: art. 28, inc. I, Lei Complementar no 73, de 1993; arts. 28, 29 e 30 da Lei
nº 8.906, de 1994; Parecer nº 06/2009/MP/CGU/AGU; Despacho do Consultor-Geral da
União nº 524/2009.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 14.4.2009.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 9 DE ABRIL DE 2009
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I, X, XI e XIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993, considerando o que consta do Processo nº 00400.012110/2008-77, resolve expedir
a presente orientação normativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
A COMPETÊNCIA PARA REPRESENTAR JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE A UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO
PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO
JURÍDICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, É EXCLUSIVA DOS MEMBROS
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO E DE SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS.
INDEXAÇÃO: COMPETÊNCIA. REPRESENTAR. JUDICIAL. EXTRAJUDICIALMENTE. CONSULTORIA. ASSESSORAMENTO. PODER EXECUTIVO. EXCLUSIVA.
MEMBROS. ADVOCACIA-GERAL. ÓRGÃOS. VINCULADOS.
REFERÊNCIA: art. 131, Constituição Federal; arts. 2º, § 5º, 20, 49, incisos I, II, III e § 1º,
Lei Complementar no 73, de 1993; Parecer AGU/SFT nº 001/2009; Despacho do ConsultorGeral da União nº 430/2009; Pareceres GQ-77, de 1995, GQ-163, de 1998, e GQ-191, 1999.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 14.4.2009.
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ATO REGIMENTAL Nº 1, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1997.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o caput e os §§
lº e 3º do art. 45 da Lei Complementar nº 073, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o § 4º
de seu art. 2º, bem como o art. 3º da Lei nº 8 682, de 1993, e o art. 9º da Lei nº 9 028, de 1995.

Edita o presente Ato:
Art. 1º Neste Ato são fixadas as atribuições do Secretário-Geral de Contencioso268 e do
Secretário-Geral de Consultoria269, auxiliares do Advogado-Geral da União.
Parágrafo único. São também estabelecidas, no presente Ato, as atribuições dos Adjuntos do Advogado-Geral da União e dos Consultores da União, uns e outros imediatamente
subordinados ao Chefe da Instituição.
Art. 2º Incumbe ao Secretário-Geral de Contencioso, sob a orientação do AdvogadoGeral da União:
I – coordenar os trabalhos jurídicos dos Adjuntos do Advogado-Geral da União, submetendo-os, após exame, a aprovação do Chefe da Instituição;
II – assistir o Advogado-Geral da União no exame de questões, diretamente trazidas à
sua consideração por órgãos e entes da Administração, como por órgãos da Advocacia-Geral
da União-AGU, desenvolvendo pesquisas e outros trabalhos, bem assim executando providências, se necessário;
III – supervisionar, e quando necessário promover, as providências exigidas pela instrução, pelo tempestivo andamento ou pela realização mesma dos trabalhos sob sua coordenação e daqueles a seu próprio cargo, sejam providências externas ou internas, estas, inclusive,
no âmbito dos serviços de apoio;
IV – contatar autoridades, órgãos e entes da Administração, para os fins do previsto no
inciso anterior, como para informá-los de providências judiciais em feitos do seu interesse;
V – manter entendimentos com os titulares de Consultorias jurídicas, Procuradorias-Gerais e
congêneres, no que concerne a assuntos afetos à área contenciosa sob sua coordenação, principalmente quanto à sistematização dos procedimentos preparatórios à defesa judicial de atos de
autoridade, impugnados por ações mandamentais, civis públicas, populares e outras;
VI – promover, de ordem, reuniões com os Adjuntos do Advogado-Geral da União, observando transmitir-lhes determinação ou orientação, bem assim lhes apresentar, ou deles
colher, sugestões, levando, após, ao Chefe da Instituição, resumo do encontro;
VII – propor ao Chefe da Instituição a edição de enunciados de súmula administrativa,
resultantes da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal;
VIII – desenvolver outras atividades que lhe sejam especialmente comendas pelo Chefe
da instituição;
Art. 3º Incumbe ao Secretário-Geral de Consultoria sob a orientação do Advogado-Geral da União:
I – coordenar os trabalhos jurídicos dos Consultores da União, submetendo-os, após exame, a aprovação do Chefe da Instituição; 270
II – assistir o Advogado-Geral da União no exame de questões, diretamente trazidas a sua consideração por órgãos e entes da Administração, como por órgãos da Advocacia-Geral da União-AGU,
desenvolvendo pesquisas e outros trabalhos, bem assim executando providências, se necessário;
III – supervisionar, e quando necessário promover, as providências exigidas pela instrução, pelo tempestivo andamento ou pela realização mesma dos trabalhos sob sua coordenação e daqueles a seu próprio cargo, sejam providências externas ou internas, estas, inclusive,
no âmbito dos serviços de apoio;
268
Sobre as atribuições do Secretário-Geral de Contencioso ver o Ato Regimental nº 3, de 2005, que organiza a
Secretaria-Geral de Contencioso.
269
Ver a Portaria nº 387, de 24.4.2007, que delega competências ao Secretário-Geral de Consultoria.
270
Sobre os trabalhos jurídicos dos Consultores da União ver o Ato Regimental nº 1, de 2002, que organiza a Consultoria-Geral da União. (Este Ato Regimental foi revogado e substituído pelo de nº 5, de 2007).
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IV – contatar autoridades, órgãos e entes da Administração, para os fins do previsto no
inciso anterior, como no mister de informá-los sobre assuntos de seu interesse;
V – manter entendimentos com os titulares das Consultorias Jurídicas, ProcuradoriasGerais e congêneres, visando ao melhor andamento dos trabalhos sob sua coordenação, bem
assim ao mais eficiente trato dos assuntos afetos à área consultiva da AGU;
VI – promover, de ordem, reuniões com os Consultores da União, objetivando transmitir-lhes determinação ou orientação, bem assim lhes apresentar, ou deles colher, sugestões,
levando após, ao Chefe da Instituição, resumo do encontro; 271
VII – coordenar a elaboração dos atos normativos referentes aos concursos públicos destinados ao provimento de cargos de Carreira da Advocacia-Geral da União, examinar-lhes as
minutas e submetê-las ao Chefe da Instituição, como acompanhar o desenvolvimento de tais
concursos, mantendo os contatos e promovendo as diligências respeitantes;272
VIII – desenvolver outras atividades que lhe sejam especialmente cometidas pelo Chefe
da Instituição.
Art. 4º Incumbe aos Adjuntos do Advogado-Geral da União:273
I – colaborar com o Chefe da Instituição em suas atividades de representação judicial da União perante o Supremo Tribunal Federal, produzindo petições iniciais, contestações, peças de recursos, memorais, como estudos, pesquisas e trabalhos outros atinentes as aludidas atividades;
II – colaborar com o Advogado-Geral da União em seu mister constitucional de defender, nas ações diretas de inconstitucionalidade, a norma legal ou ato normativo
impugnado, elaborando as peças, bem assim efetivando os estudos, as pesquisas e os
demais trabalhos, necessários;
III – colaborar com o Advogado-Geral da União em suas outras atividades de representação e defesa judiciais, examinando questões e feitos, como aviando peças e produzindo
estudos, pesquisas e espécies diversas de trabalhos técnicos;
IV – executar as demais incumbências que lhes atribua o Chefe da Instituição.
Art. 5º Incumbe aos Consultores da União:274
I – colaborar com o Advogado-Geral da União em suas atribuições de assessoramento e
assistência, jurídicos, ao Presidente da República, produzindo pareceres, notas, informações
destinadas ao Supremo Tribunal Federal, como estudos, pesquisas e trabalhos outros respeitantes às aludidas atribuições;
II – colaborar com o Advogado-Geral da União no estudo e deslinde de matérias, ou
questões, diretamente trazidas à sua consideração por órgãos e entes da Administração, ou
oriundas da área consultiva, e da administrativa, da AGU, produzindo as pesquisas, os textos
e os demais trabalhos, a cada caso necessários;
III – executar as demais incumbências que lhes atribua o Chefe da Instituição.
Art. 6º Cabe ao Secretário-Geral de Consultoria, ao receber documentação concernente a
mandado de segurança oriunda do Supremo Tribunal Federal, dar ciência imediata de seu
conteúdo ao Secretário-Geral de Contencioso para eventuais providências a cargo deste.
Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
D. O. de 12.2.1997. [Republicado em 14.02.1997.]

271
Ver o Ato Regimental nº 1, de 2002, que organiza a Consultoria-Geral da União. (Este Ato Regimental foi revogado e substituído pelo de nº 5, de 2007).
272
Ver as Resoluções nº 1, de 2000, e nº 1, de 2002.
273
Ver o Ato Regimental nº 3, de 2005, que organiza a Secretaria-Geral de Contencioso.
274
Ver a propósito, o Ato Regimental nº 1, de 2002, que organiza a Consultoria-Geral da União. (Este Ato Regimental
foi revogado e substituído pelo de nº 5, de 2007).
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ATO REGIMENTAL Nº 3, DE 10 DE ABRIL DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º,
inciso I, e 45, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e art. 8º-F, da Lei nº
9.028, de 12 de abril de 1995,
R E S O L V E:

Art. 1º Editar o presente Ato, dispondo sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos Núcleos de Assessoramento Jurídico, bem como as atribuições de seus titulares e
demais dirigentes.
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA

Art. 2º Os Núcleos de Assessoramento Jurídico são órgãos integrantes da ConsultoriaGeral da União, coordenados pelo Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos
Jurídicos, e têm como titular Coordenador-Geral.
Parágrafo único. O Coordenador-Geral é nomeado, em comissão, pelo Advogado-Geral
da União, dentre bacharéis em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade.
Art. 3º (Revogado pelo Ato Regimental nº 5, de 27.9.2007)
Art. 4º (Revogado pelo Ato Regimental nº 5, de 27.9.2007)
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA

Art. 5º Os Núcleos de Assessoramento Jurídico têm a seguinte estrutura organizacional:
I – Coordenador-Geral;
II – Coordenações, quando se tratar de Núcleos de grande ou médio porte;
III – Divisão de Apoio, quando se tratar de Núcleo de grande porte; Serviço de Apoio,
quando de médio porte; ou Setor de Apoio, quando de pequeno porte.
Parágrafo único. Incumbe ao Consultor-Geral da União classificar os Núcleos de Assessoramento Jurídico quanto ao porte.
Art. 6º O Núcleo de Assessoramento Jurídico é dirigido por Coordenador-Geral, as
Coordenações por Coordenador, as Divisões, Serviços e Setores por Chefe, todos nomeados em comissão.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 7º Ao Coordenador-Geral incumbe, especialmente:
I – planejar, dirigir, coordenar, supervisionar, orientar, controlar e avaliar as atividades
desenvolvidas pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico; e
II – zelar pela observância das orientações normativas, firmadas pela Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. O Coordenador-Geral do Núcleo de Assessoramento Jurídico, no interesse do serviço, pode atribuir encargos e atividades às unidades técnicas e aos servidores
sob sua supervisão, bem assim redistribuir trabalhos, de modo a evitar acúmulo de serviço
ou perda de prazos.
Art. 8º Aos Coordenadores incumbe:
I – emitir pronunciamento a respeito de assuntos atinentes à sua área de atuação; e
II – planejar, coordenar, orientar e praticar atos de administração necessários à execução
das atividades das respectivas unidades.
Art. 9º Aos Chefes de Divisão, de Serviço e de Setor incumbe:
I – emitir pronunciamento a respeito de assuntos atinentes à sua área de atuação; e
II – elaborar e executar as atividades que lhe forem cometidas.
Art. 10. Aos Assistentes Jurídicos e demais servidores incumbe assessorar, orientar e executar
as atividades conforme as atribuições das respectivas unidades onde se encontram em exercício e
atender a outros encargos que lhes forem cometidos pelo Coordenador-Geral.
Art. 11. Cabe ao Coordenador-Geral designar, previamente, o seu substituto eventual.
Art. 12. Os Coordenadores são substituídos, em suas faltas e impedimentos legais, por
servidores por eles indicados e aprovados pelo Coordenador-Geral.
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CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Os expedientes e as consultas, que são encaminhados ao Núcleo de Assessoramento Jurídico pelos dirigentes dos órgãos assessorados ou por servidores que tenham designado, devem conter elementos suficientes para a sua compreensão.
Parágrafo único. O Coordenador-Geral do Núcleo pode solicitar a complementação
dos processos insuficientemente preparados, submetidos ao exame do Núcleo de Assessoramento Jurídico.
Art. 14. Até que estejam definitivamente estruturados, os Núcleos de Assessoramento
Jurídico, para o desempenho de suas atividades, podem valer-se de pessoal, de recursos
materiais e de serviços dos órgãos locais da Advocacia-Geral da União.
Art. 15. O Coordenador-Geral do Núcleo de Assessoramento Jurídico pode expedir instruções complementares a este Ato Regimental, observadas as diretrizes adotadas pela Consultoria-Geral da União.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 25.4.2002.

ATO REGIMENTAL Nº 5, DE 19 DE JUNHO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4°,
inciso I, e 45, caput e § 1°, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e arts.
8º-D, § 5°, e 8º-E, parágrafo único, da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, resolve:
Editar o presente Ato Regimental, dispondo sobre a competência, a estrutura e o
funcionamento da Procuradoria-Geral da União, bem como as atribuições de seu titular
e demais dirigentes.
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA

Art. 1º A Procuradoria-Geral da União, órgão de direção superior da Advocacia-Geral
da União, direta e imediatamente subordinada ao Chefe da Instituição, tem como titular o
Procurador-Geral da União.
Parágrafo único. O Procurador-Geral da União, cargo de natureza especial, é nomeado,
em comissão, pelo Presidente da República, dentre bacharéis em Direito de elevado saber
jurídico e reconhecida idoneidade.
Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral da União:
I − promover a defesa da União perante os tribunais superiores;
II – supervisionar, orientar e acompanhar a atuação das Procuradorias Regionais, das Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal e das Procuradorias Seccionais da União;
III − assistir o Advogado-Geral da União nas causas de interesse da União, em
qualquer juízo ou tribunal, fornecendo-lhe os subsídios necessários à sua intervenção
em feitos judiciais;
IV − oferecer ao Advogado-Geral da União subsídios para a formulação de políticas e
diretrizes da Instituição;
V − acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas;
VI − avaliar a conveniência e, se for o caso, sugerir a assunção da representação judicial
de autarquias e fundações públicas, fornecendo ao Advogado-Geral da União as informações necessárias à tomada de decisões;
VII − promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas.
Art. 3º Incumbe ao Procurador-Geral da União:
I − dirigir e representar a Procuradoria-Geral da União;
II − representar judicialmente a União perante os Tribunais Superiores, na forma da lei;
III − orientar e supervisionar a atuação dos Órgãos da Procuradoria-Geral da União, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional;
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IV – integrar o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, como Membro nato;
V − participar, em conjunto com os titulares dos demais órgãos da Advocacia-Geral da
União, da formulação de políticas e estratégias da Instituição;
VI − desenvolver, implementar e acompanhar as políticas e estratégicas específicas da
Procuradoria-Geral da União, assegurando o alcance de objetivos e metas do Órgão, consoante as diretrizes aprovadas para a Advocacia-Geral da União;
VII − determinar o desenvolvimento e aprovar estudos, análises e diagnósticos jurídicos
elaborados no âmbito da Procuradoria-Geral;
VIII − dirigir, coordenar e controlar as unidades administrativas subordinadas, promovendo a solução de eventuais divergências;
IX − propor ao Advogado-Geral da União a estrutura e a competência dos órgãos jurídicos centralizados e descentralizados;
X − gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos do órgão;
XI– definir os critérios de classificação dos órgãos jurídicos descentralizados.
XII − propor ao Advogado-Geral da União que, de ofício ou mediante solicitação, a Advocacia-Geral da União assuma, por suas Procuradorias, temporária e excepcionalmente, a
representação judicial de autarquia ou de fundação pública, nas hipóteses e condições do art.
11-A da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;
XIII − propor, ao Advogado-Geral da União que, de ofício ou atendendo a solicitação de autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública federal, promova a
intervenção prevista no art. 5º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, ou a avocação, integração
ou coordenação dos trabalhos em sede judicial ou extrajudicial, a cargo de órgão jurídico das
referidas entidades, nos termos do art. 8º-C da Lei nº 9.028, de 1995;
XIV – indicar ao Advogado-Geral da União nome para ocupar a chefia das Procuradorias Regionais, das Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal e das Procuradorias Seccionais;
XV − (Revogado pelo Ato Regimental nº 1, de 2.7.2008 – D. O. de 3.7.2008)
XVI − propor ao Advogado-Geral da União a lotação e distribuição dos Advogados da União;
XVII – propor, com a finalidade de suprir deficiências ocasionais de órgãos jurídicos vinculados à Advocacia-Geral da União, a prestação de colaboração temporária por membros efetivos
da Advocacia-Geral da União, Procuradores Autárquicos, Assistentes Jurídicos e Advogados de
outras entidades, nos termos da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;
XVIII − propor à Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União a promoção de correições extraordinárias nas Procuradorias da União e em órgãos jurídicos vinculados, nos
termos do art. 6º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993;
XIX − indicar servidores em exercício na Procuradoria-Geral da União para representálo em reuniões e grupos de trabalho, atribuir-lhes serviço, missão ou estudo em qualquer
parte do território nacional;
XX − submeter ao Advogado-Geral da União a nomeação dos titulares de cargos em
comissão e funções de confiança da Procuradoria-Geral da União;
XXI − designar servidores para o exercício de funções no âmbito da ProcuradoriaGeral da União;
XXII − propor ao Advogado-Geral da União:
a) a lotação ou o exercício, na Procuradoria-Geral da União, de membros e servidores da
Instituição, necessários ao seu regular funcionamento;
b) a requisição, a órgão ou ente federal, de servidor, para ter exercício na ProcuradoriaGeral da União;
XXIII − proferir decisão nas sindicâncias e nos processos disciplinares desenvolvidos
pela Procuradoria-Geral da União, nas hipóteses do inciso III do art. 141 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990;
XXIV − aprovar os trabalhos elaborados no âmbito da Procuradoria-Geral da União e
submeter ao Advogado-Geral da União a decisão sobre a conveniência e a forma de sua
publicação ou divulgação;
XXV − criar grupos especiais para a análise de temas estratégicos;
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XXVI − atuar, por designação do Advogado-Geral da União, mediante sustentação oral,
em processos do Supremo Tribunal Federal em que a Procuradoria-Geral ou qualquer de
suas procuradorias tenham atuado em instâncias inferiores e em outros casos;
XXVII − desempenhar outras atividades por determinação do Advogado-Geral da União.
Parágrafo único. O Procurador-Geral da União pode atuar perante quaisquer juízos de
segunda e primeira instâncias.
Art. 4º Ao Procurador-Geral da União é facultado requisitar aos órgãos e entidades da
Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA

Art. 5° Integram a Procuradoria-Geral da União:
I − as Procuradorias Regionais da União;
II − as Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal;
III − as Procuradorias Seccionais da União; e
IV − as seguintes unidades administrativas:
a) Gabinete do Procurador-Geral da União;
b) Departamento de Assuntos Militares e de Pessoal Estatutário; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

c) Departamento Trabalhista; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
d) Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa; (Redação

dada pelo

Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

e) Departamento Internacional; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 1, de 1º de abril de 2005)
f) Departamento de Estudos Jurídicos e Contencioso Eleitoral; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

g) Departamento de Cálculos e Perícias;
h) Departamento de Serviço Público. (NR) (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
Art. 6° Compete ao Gabinete do Procurador-Geral da União:
I – prestar apoio direto ao Procurador-Geral da União, no desempenho de suas atribuições;
II – coordenar e acompanhar estudos especiais desenvolvidos no âmbito da Procuradoria-Geral da União e de seus Órgãos subordinados;
III – cuidar da correspondência do Procurador-Geral, sua representação e relações públicas;
IV – organizar a agenda, a pauta de audiências e as viagens do Procurador-Geral;
V – cuidar da correspondência do Procurador-Geral, e manter atualizado o seu arquivo pessoal;
VI – planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades de comunicação social, bem como a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da
Procuradoria-Geral da União;
VII – providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas à atuação da Procuradoria-Geral, e encarregar-se do cerimonial; e
VIII – desenvolver outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Procurador-Geral da União.
Parágrafo único. Integram o Gabinete do Procurador-Geral da União:
I - A Assessoria de Informações Estratégicas, à qual incumbe: (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

a) prestar assessoramento técnico ao procurador-Geral da União na coleta de dados e tratamento de informações, sugerindo estratégias e oferecendo subsídios para a tomada de
decisões; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
b) implementar o estabelecimento de indicadores de desempenho, fazer o seu monitoramento, elaborar os relatórios de resultados e fornecer subsídios ao Procurador-Geral da
União, para a tomada de decisões gerenciais; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
c) manter estreita articulação com as demais unidades estratégicas da Advocacia-Geral
da União, objetivando harmonização no trato das informações; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
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d) desenvolver outras atividades julgadas estratégicas e correlacionadas à otimização
dos objetivos institucionais; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
II - a Coordenação-Geral da Secretaria judiciárias, à qual incumbe: (Redação dada pelo Ato
Regimental nº 7, de 11.10.2007)

a) a planejar, supervisionar, coordenar, orientar e avaliar as atividades de recebimento,
análise, triagem e encaminhamento de mandados de intimações ao Procurador-Geral da
União, a distribuição destas e dos processos administrativos aos advogados dos Departamentos competentes, promovendo o pertinente cadastramento e a atualização da base de dados
dos sistemas de controle de ações, de modo a permitir o efetivo acompanhamento de prazos
processuais e a tramitação interna de autos judiciais e dos processos administrativos; (Redação
dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

b) zelar pela fidedignidade e qualidade das informações registradas e estabelecer procedimentos no uso do Sistema Integrado de Controle de Ações da União, bem como nas atividades relacionadas à emissão de relatórios gerenciais para o acompanhamento, avaliação e
planejamento estratégico da atuação da Procuradoria-Geral da União; (Redação dada pelo Ato
Regimental nº 7, de 11.10.2007)

c) garantir a celeridade necessária na execução das diligências junto aos Tribunais Superiores, bem como recepcionar, atualizar e arquivar os dossiês auxiliares com as peças produzidas pelos advogados, os processos administrativos e as notas internas, tramitando-os aos
advogados sempre que solicitado. (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
III − a Coordenação-Geral de Planejamento e Administração, incumbida de planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades de apoio técnicoadministrativo direto à atividade finalística da Procuradoria-Geral da União.
IV - a Coordenação-Geral de Gabinete, incumbida de coordenar, supervisionar e orientar
as atividades de cadastramentos, recebimento, encaminhamento, triagem e distribuição dos
processos administrativos às unidades competentes, controlar os prazos e o arquivo de pendências, bem como prestar auxílio direto, no que for pertinente, ao Procurador-Geral da
União, ao seu substituto e à chefia de gabinete, especialmente no preparo e na padronização
dos expedientes a serem encaminhados. (NR) (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
Art. 7º São competências comuns aos Departamentos, em sua área de atuação: (Redação
dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

I − definir estratégia e elaborar tese de defesa da União, com vistas ao alcance dos objetivos propostos;
II − oferecer subsídios aos órgãos da Procuradoria-Geral da União em assuntos de sua
competência, buscando manter a compatibilidade das teses na defesa dos interesses da União;
III − acompanhar a jurisprudência dos tribunais em sua área de atuação;
IV − responder pela análise de procedimentos disciplinares relacionados a perdas de
prazo ou condução técnica, nos processos sob sua supervisão;
V - assistir ao Procurador-Geral da União nas ações, recursos e quaisquer processos em que
lhes caiba atuar perante os Tribunais Superiores; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
VI - acompanhar os processos e coordenar a elaboração das peças que se fizerem necessárias às manifestações do Procurador-Geral da União nos processos de competência dos
Tribunais Superiores; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
VII - assistir ao Procurador-Geral da União no exame de questões específicas relativas a
processos de sua competência; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
VIII - elaborar estudos e teses jurídicas, em parceria com os demais órgãos e unidades
da Procuradoria-Geral da União, bem como analisar e sugerir a edição de atos normativos
tendentes ao aperfeiçoamento da atuação da PGU e suas unidades; (Redação dada pelo Ato
Regimental nº 7, de 11.10.2007)

IX - assistir ao Procurador-Geral da União na supervisão, coordenação e orientação da
atuação das Procuradorias Regionais, Estaduais e Seccionais da União; (Redação dada pelo Ato
Regimental nº 7, de 11.10.2007)
− 9/AR −

NORMAS DA AGU

Atos Regimentais

X - promover o acompanhamento específico no tocante às ações judiciais relevantes;
(Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

XI - requisitar informações junto aos órgãos e entidades da Administração Pública, para
subsidiar a atuação do respectivo Departamento da Procuradoria-Geral da União; e(Redação
dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

XII - atuar na análise de propostas de acordos judiciais e extrajudiciais. (NR)

(Redação

dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

Art. 8° Compete especialmente:
I - Ao Departamento de Assuntos Militares e de Pessoal Estatutário: (Redação dada pelo Ato
Regimental nº 7, de 11.10.2007)

a) atuar perante os Tribunais Superiores nas demandas pertinentes a assuntos militares;
(Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

b) atuar perante os Tribunais Superiores nas matérias relativas ao direito de pessoal estatutário; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
II - ao Departamento Trabalhista: (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
a) atuar nas demandas em tramitação junto ao Tribunal Superior do Trabalho; (Redação
dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

b) atuar perante o Tribunal Superior do Trabalho na análise de precatórios e requisições
de pequeno valor, principalmente nos aspectos jurídicos; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7,
de 11.10.2007)

III - Ao Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa: (Redação dada
pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

a) atuar perante os Tribunais Superiores nas demandas que tenham por objeto questão afeta à
probidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio imobiliário, mobiliário, histórico e
paisagístico da União ou a ser incorporado: (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
b) atuar perante os Tribunais Superiores nas ações desapropriatórias, demolitórias, possessórias, reivindicatórias, de demarcação de terras indígenas, de remanescentes de quilombos, de cobrança de créditos, inclusive os apurados pelo Tribunal de Contas da União; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

c) atuar perante os Tribunais Superiores na análise de créditos e nas propostas de parcelamento, incluindo a execução de créditos do Tribunal de Contas da União, no âmbito da
justiça comum; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
d) atuar na análise de precatórios e requisições de pequeno valor, principalmente nos aspectos
jurídicos, no âmbito da Justiça comum; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
IV - Ao Departamento Internacional: auxiliar o Procurador-Geral no assessoramento ao
Advogado-Geral da União nas questões de Direito Internacional, inclusive no processo de
celebração de tratados, acordos, e ajustes internacionais, bem assim na representação judicial e extrajudicial da União nas causas ou controvérsias em foro estrangeiro e em processos
judiciais perante os órgãos judiciários brasileiros, decorrentes de tratados, acordos ou ajustes
internacionais ou em execução dos pedidos de cooperação judiciária internacional; (Redação
dada pelo Ato Regimental nº 1, de 1º de abril de 2005)

V - ao Departamento de Estudos Jurídicos e Contencioso Eleitoral: (Redação dada pelo Ato
Regimental nº 7, de 11.10.2007)

a) assessorar ao Procurador-Geral da União nos assuntos jurídicos e institucionais por
ele designados; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
b) atuar perante o Tribunal Superior Eleitoral em matéria eleitoral; (Redação dada pelo Ato
Regimental nº 7, de 11.10.2007)

c) promover a consolidação de dados gerenciais fornecidos pelos demais Departamentos
referentes à atuação da Procuradoria-Geral da União, no tocante às ações relevantes; (Redação
dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

d) promover a uniformização da atuação das unidades da Procuradoria-Geral da União
nas questões processuais, inclusive relativas aos juizados especiais federais; (Redação dada pelo
Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
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VI – ao Departamento de Cálculos e Perícias: realizar, rever e acompanhar os trabalhos
técnicos, de cálculos e perícias, inclusive de precatórios, e supervisionar e coordenar os
trabalhos de cálculos e perícias das unidades descentralizadas.
VII - Ao Departamento de Serviço Público: (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
a) atuar na defesa da União perante os Tribunais Superiores nas matérias de direitos sociais, de direito econômico e infraestrutura; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
b) atuar na defesa da União perante os Tribunais Superiores nas matérias não arroladas dentre as competências dos demais Departamentos. (Redação dada pelo Ato Regimental
nº 7, de 11.10.2007)

§ 1º Integram o Departamento de Assuntos Militares e Pessoal Estatutário, a Coordenação-Geral de Assuntos Militares e a Coordenação-Geral de Servidores Estatutários. (Redação
dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

§ 2º Integram o Departamento Trabalhista, a Coordenação-Geral de ações relativas a
Empregados de Entidades Extintas e a Coordenação-Geral de ações relativas a outras controvérsias decorrentes de relação de trabalho e de aplicação de penalidades administrativas.
(Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

§ 3º Integram o Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa, a Coordenação-Geral de Defesa do Patrimônio Público e Meio Ambiente, a Coordenação-Geral
de Defesa da Probidade Administrativa e a Coordenação-Geral de Créditos e Precatórios.
(Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

§ 4º Integram o Departamento Internacional: a Coordenação-Geral de Direito Internacional e a Coordenação-Geral de Ações e Controvérsias em Foro Estrangeiro; (Redação dada
pelo Ato Regimental nº 1, de 1º de abril de 2005)

§ 5º Integram o Departamento de Estudos Jurídicos e Contencioso Eleitoral, a Coordenação-Geral de Estudos Jurídicos e a Coordenação-Geral de Assuntos Institucionais e Direito Eleitoral. (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
§ 6° Integram o Departamento de Cálculos e Perícias, a Coordenação-Geral de Cálculos
e a Coordenação-Geral de Perícias.
§ 7º Integram o Departamento de Serviço Público, a Coordenação-Geral de Direito Econômico e Infra-estrutura, a Coordenação-Geral de Direitos Sociais e a Coordenação-Geral
de Direito Administrativo. (NR) (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
CAPÍTULO III
DAS PROCURADORIAS REGIONAIS DA UNIÃO

Art. 9° As Procuradorias Regionais da União, órgãos de execução da Advocacia-Geral
da União, integrantes da estrutura da Procuradoria-Geral da União, subordinam-se diretamente ao Procurador-Geral da União.
Parágrafo único. As Procuradorias Regionais da União são dirigidas por Procuradores
Regionais nomeados em comissão pelo Presidente da República, por indicação do Advogado-Geral da União dentre integrantes da carreira de Advogado da União de elevado saber
jurídico e reconhecida idoneidade, após consulta do Procurador-Geral da União a ser realizada nos temos de sua regulamentação. (NR) (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
Art. 10. Compete às Procuradorias Regionais da União:
I − exercer a representação judicial da União perante os Tribunais Regionais Federais,
Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunais de Justiça, ou em
qualquer outro juízo de grau inferior, na forma da lei;
II − supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual nas Procuradorias da União sob a sua coordenação;
III − assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendolhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos;
IV − oferecer ao Procurador-Geral da União subsídios para a formulação de políticas e
diretrizes da Instituição;
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V – quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas;
VI − promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a
União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas.
Parágrafo único. Integram as Procuradorias Regionais da União, o Gabinete do procurador Regional da União, a Assessoria de Informações Estratégicas, o Núcleo de Cálculos e
Perícias, a Coordenação-Geral Operacional à Área Jurídica, a Coordenação Administrativa,
a Coordenação-Geral Jurídica, a Coordenação de Defesa do Patrimônio e da Probidade
Administrativa, dentre outras que sejam instituídas pelo Procurador-Geral da União. (NR)
(Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

Art. 11. Incumbe aos Procuradores Regionais da União:
I − dirigir a respectiva Procuradoria Regional;
II − representar judicialmente a União perante os Tribunais Regionais da Justiça Federal,
comum, especializada e Tribunais de Justiça Estadual;
III − desenvolver, implementar e acompanhar as políticas e estratégias específicas
da Procuradoria Regional da União, consoante as diretrizes aprovadas para a Advocacia-Geral da União;
IV − assegurar o alcance de objetivos e metas da Procuradoria, zelando pela qualidade
dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional;
V - decidir, no âmbito de sua competência, sobre proposta de ajuizamento de ações civis
públicas e ações de improbidade, bem como a intervenção da União nessas ações e nas
populares, nos termos da regulamentação do Procurador-Geral da União; (Redação dada pelo
Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

VI − assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendolhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais;
VII − determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no âmbito da Procuradoria;
VIII − dirigir, controlar e coordenar as unidades subordinadas, bem como gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos da Procuradoria;
IX − submeter ao Procurador-Geral da União proposta de alteração da estrutura organizacional da Procuradoria, bem como avaliar proposta de alteração da estrutura dos órgãos
jurídicos sob sua coordenação;
X − orientar tecnicamente e promover solução de eventuais divergências e controvérsias
entre órgãos jurídicos sob sua coordenação;
XI − examinar as solicitações de representação de agentes políticos e servidores públicos, em juízo, na forma da legislação específica, submetendo-as ao Procurador-Geral da
União, quando necessário;
XII − examinar, aprovar e determinar a elaboração de pedidos de suspensão de execução
de provimento liminar ou de medidas de eficácia judicial equivalente;
XIII − elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Geral;
XIV − manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da
União, objetivando sincronia na atuação jurídica;
XV - firmar, de acordo com a regulamentação do Procurador-Geral da União, termos de
ajustamento de conduta nas lides que envolvam interesse público da União. (NR) (Redação
dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

§ 1° Os Procuradores Regionais da União podem atuar perante os juízos de primeira instância no âmbito das Procuradorias sob sua coordenação.
§ 2° Aos Procuradores Regionais da União é facultado requisitar aos órgãos e entidades
da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
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CAPÍTULO IV
DAS PROCURADORIAS DA UNIÃO NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL

Art. 12. As Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal, órgãos de execução da Advocacia-Geral da União, integrantes da estrutura da Procuradoria-Geral da União,
subordinam-se diretamente ao Procurador-Geral da União e são coordenadas pelas respectivas Procuradorias Regionais.
Parágrafo único. As Procuradorias da União são dirigidas por Procuradores-Chefes nomeados em comissão pelo Advogado-Geral da União por delegação do Presidente da República, dentre integrantes da carreira de Advogado da União de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade, após consulta do Procurador-Geral da União a ser realizada nos termos
de sua regulamentação. (NR) (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
Art. 13. Compete às Procuradorias da União:
I − promover a representação judicial da União perante a primeira instância da Justiça
Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual, bem como perante
os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais do Trabalho, sediados em sua área de atuação;
II − supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual de suas Procuradorias
Seccionais;
III − assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendolhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais;
IV − oferecer ao Procurador-Geral da União da União subsídios para a formulação de
políticas e diretrizes da Instituição;
V − quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas;
VI − promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a
União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas.
§ 1° As Procuradorias da União classificam-se, segundo o volume de trabalho, a conveniência e necessidade dos serviços, nos Padrões "A", "B" e "C”.
§ 2° A classificação das Procuradorias da União, de competência do Procurador-Geral
da União, será revista a cada dois anos, com base em levantamentos realizados pela Procuradoria-Geral.
§ 3° Integram as Procuradorias da União:
I − do Padrão "A": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Coordenação, Divisões e Serviços e Núcleo;
II − do Padrão "B": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Divisão, Serviços, Setores e Núcleo; e
III − do Padrão "C": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Serviço, Setores e Núcleos.
Art. 14. Incumbe aos Procuradores-Chefes da União:
I − dirigir a respectiva Procuradoria da União;
II − representar judicialmente a União perante a primeira instância Justiça Federal, da
Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual, bem como perante os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais do Trabalho, sediados em sua área de atuação;
III − coordenar e supervisionar a atuação judicial da União no âmbito da Procuradoria da União;
IV − desenvolver, implantar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria da União;
V − assegurar o alcance de objetivos e metas do órgão, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional;
VI - decidir sobre proposta de ajuizamento de ações civis públicas e ações de improbidade, bem como a intervenção da União nessas ações e nas populares, nos termos da regulamentação do Procurador-Geral da União; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
VII − determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no âmbito da Procuradoria;
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VIII − dirigir, controlar e coordenar as unidades da Procuradoria, bem como gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos;
IX − submeter ao Procurador-Geral da União eventual proposta de alteração na estrutura
organizacional da Procuradoria, bem como avaliar proposta de alteração da estrutura de suas
respectivas Procuradorias Seccionais;
X − promover solução de divergências entre órgãos jurídicos da Procuradoria da União;
XI − examinar as solicitações de representação de agentes políticos em juízo, submetendo-as ao Procurador-Geral da União, quando necessário;
XII − elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Geral;
XIII − manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da
União, objetivando sincronia na atuação jurídica;
XIV - firmar, de acordo com a regulamentação do Procurador-Geral da União, termos de
ajustamento de conduta nas lides que envolvam interesse público da União. (NR) (Redação
dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

§ 1° Os Procuradores-Chefes podem atuar perante os juízos de primeira instância situados nas áreas de competência das respectivas Procuradorias Seccionais.
§ 2° Aos Procuradores-Chefes é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à
hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
SEÇÃO ÚNICA
DAS PROCURADORIAS SECCIONAIS DA UNIÃO

Art. 15. As Procuradorias Seccionais da União, órgãos da execução da Advocacia-Geral
da União, integrantes das Procuradorias da União, subordinam-se diretamente a estas.
Parágrafo único. As Procuradorias-Seccionais da União são dirigidas por Procuradores-Seccionais, nomeados em comissão pelo Advogado-Geral da União por delegação do Presidente da República, dentre integrantes da carreira de Advogado da União
de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade, após consulta do Procurador-Geral
da União a ser realizada nos termos de sua regulamentação. (NR) (Redação dada pelo Ato
Regimental nº 7, de 11.10.2007)

Art. 16. Compete às Procuradorias Seccionais da União na sua área de atuação:
I − promover a representação judicial da União perante a primeira instância da Justiça
Federal, comum, especializada e Justiça Estadual, e, quando for o caso, no Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da lei;
II − supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual na Procuradoria;
III − assistir o Procurador-Chefe da União nas causas de interesse da União, fornecendolhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais;
IV − oferecer ao Procurador-Chefe da União subsídios para a formulação de políticas e
diretrizes da Instituição;
V – quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas;
VI − promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas;
VII − elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Chefe.
§ 1° As Procuradorias Seccionais da União classificam-se, segundo o volume de trabalho, a conveniência e necessidade dos serviços, nos Padrões "A", "B" e "C”.
§ 2° A classificação das Procuradorias Seccionais da União, de competência do Procurador-Geral da União, será revista a cada cinco anos, com base em levantamentos realizados
pela Procuradoria-Geral.
§ 3° Integram as Procuradorias Seccionais da União Serviços, Setores e Núcleos.
Art. 17. Incumbe aos Procuradores Seccionais da União, na sua área de atuação:
I − dirigir a respectiva Procuradoria Seccional;
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II − representar judicialmente a União perante a primeira instância da Justiça Federal, comum, especializada, Justiça Estadual, e quando for o caso, no Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da lei;
III − coordenar e supervisionar a atuação judicial da União no âmbito da Procuradoria Seccional;
IV − desenvolver, implantar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria Seccional;
V − assegurar o alcance de objetivos e metas do órgão, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional;
VI - submeter ao Procurador-Geral, Regional ou ao Procurador-Chefe da União que possuir a atribuição para decidir, nos termos da regulamentação do Procurador-Geral da União,
as propostas de: (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)
a) ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade;
b) intervenção da União nas ações civis públicas, de improbidade e nas populares; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

c) termos de ajustamento de conduta nas lides que envolvam interesse público da União;
(Redação dada pelo Ato Regimental nº 7, de 11.10.2007)

VII − determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no âmbito da Procuradoria;
VIII − dirigir, controlar e coordenar as unidades jurídicas da Procuradoria, bem como
gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos;
IX − submeter ao Procurador-Chefe da União eventual proposta de alteração na estrutura
organizacional da Procuradoria;
X − promover solução de divergências entre as unidades da Procuradoria;
XI − examinar as solicitações de representação de agentes políticos em juízo, submetendo-as ao Procurador-Chefe da União, quando necessário;
XII − responder pela elaboração de estudos, análises, diagnósticos jurídicos, acompanhando a jurisprudência e sugerindo estratégias de defesa judicial da União, responsabilizando-se pela organização, manutenção e divulgação do banco de petições da Procuradoria;
XIII − elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Chefe;
XIV − manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da
União, objetivando sincronia na atuação jurídica.
Parágrafo único. Aos Procuradores Seccionais é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação,
aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 18. As competências atribuídas às Procuradorias da União que tenham sido
absorvidas por Procuradorias Regionais da União passam às respectivas Procuradorias
Regionais e as atribuições dos Procuradores-Chefes das Procuradorias absorvidas serão
exercidas pelos respectivos Procuradores Regionais.
Parágrafo único. As Procuradorias Seccionais de Procuradoria da União que tenha sido absorvida por Procuradoria Regional passam a integrar a respectiva Procuradoria Regional.
Art. 19. Enquanto perdurar o prazo prorrogado pelo art. 5° da Medida Provisória n°
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, poderão ser nomeados para os cargos em comissão de
Procurador Regional e de Procurador-Chefe da União (arts. 13, parágrafo único, e 16, parágrafo único, deste Ato Regimental) Bacharéis em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade não integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União.
Art. 20. O Regimento Interno da Procuradoria-Geral da União, aprovado pelo Advogado-Geral da União, será expedido dentro de noventa dias.
Art. 21. Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 21.6.2002.
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ATO REGIMENTAL Nº 6, DE 19 DE JUNHO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º,
inciso I, e 45, da Lei Complementar Nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o § 4º do art. 8º-G
da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o anexo Regimento Interno da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa e respectivas Consultorias Jurídicas-Adjuntas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILMAR FERREIRA MENDES
REGIMENTO INTERNO DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA DEFESA
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA

Art. 1º À Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, órgão setorial de execução da
Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 2º, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar
Nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, compete, especialmente:
I – assessorar o Ministro da Defesa em assuntos de natureza jurídica;
II – exercer a supervisão dos órgãos jurídicos das Forças Armadas e das entidades vinculadas ao Ministério da Defesa;
III – fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em sua área de atuação e coordenação, quando não
houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;
IV – elaborar estudos e preparar informações, por solicitação do Ministro da Defesa;
V – assistir ao Ministro e às demais autoridades do Ministério da Defesa, no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por eles praticados ou já efetivados, e
daqueles oriundos de órgãos e entidades sob sua coordenação jurídica;
VI – examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério, por meio de sua estrutura própria ou por intermédio das unidades jurídicas das Forças Armadas:
a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem celebrados e publicados; e
b) os atos relativos ao reconhecimento de inexigibilidade ou dispensa de licitação.
VII – examinar decisões judiciais e prestar informações, orientando as autoridades do
Ministério da Defesa a respeito de seu exato cumprimento; e
VIII – emitir parecer a respeito de pagamentos, a qualquer título, decorrentes de liminares deferidas em mandados de segurança, cautelares ou antecipações de tutela (arts. 4º e 5º
do Decreto nº 2.839, de 6 de novembro de 1998).
Parágrafo único. A Consultoria Jurídica é subordinada administrativamente ao Ministro
de Estado da Defesa, sem prejuízo das atribuições institucionais, subordinação técnica,
coordenação, orientação, supervisão e fiscalização da Advocacia-Geral da União.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA

Art. 2º A Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa tem a seguinte estrutura organizacional:
I – Consultor Jurídico;
II – Consultorias Jurídicas-Adjuntas dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
III – Coordenação Administrativa:
– Serviço de Apoio Técnico e Administrativo;
IV – Coordenação-Geral de Contencioso Judicial:
– Coordenação de Informações Judiciais;
V – Coordenação-Geral de Atos Normativos:
a) Coordenação de Exame de Projetos de Atos Normativos; e
b) Coordenação para Assuntos de Legislação Militar;
VI – Coordenação-Geral de Exame de Procedimentos Administrativos:
a) Coordenação de Exame de Licitações e Contratos; e
b) Coordenação de Assuntos Disciplinares;
VII – Coordenação-Geral das Atividades Jurídicas Descentralizadas:
– Coordenação de Acompanhamento e Controle das Atividades Jurídicas Descentralizadas.
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Art. 3º A Consultoria Jurídica será dirigida por Consultor Jurídico, as Consultorias
Jurídicas-Adjuntas dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica por Consultores Jurídicos-Adjuntos, as Coordenações-Gerais por Coordenador-Geral, as Coordenações por Coordenador, o Serviço de Apoio Técnico e Administrativo por Encarregado, cujos cargos, constantes do Anexo a este Regimento, serão providos na forma da
legislação pertinente.
Art. 4º Os ocupantes dos cargos previstos no artigo anterior serão substituídos, em suas
faltas ou impedimentos, por servidores indicados na forma deste Regimento Interno.
Art. 5º As Consultorias Jurídicas-Adjuntas dos Comandos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica terão competência setorial especializada, cabendo-lhes, no respectivo âmbito de
atuação, as competências de que trata o art. 1º deste Regimento, e ainda:
I – assessorar o Consultor Jurídico do Ministério da Defesa, manifestando-se sobre questões jurídicas pertinentes ao respectivo âmbito de atuação; e
II –realizar outras atividades afetas à sua área, que lhe forem cometidas pelo Consultor
Jurídico do Ministério da Defesa.
Parágrafo único. As Consultorias Jurídicas-Adjuntas são subordinadas administrativamente aos respectivos Comandantes Militares, sem prejuízo das atribuições institucionais,
subordinação técnica, orientação, supervisão e fiscalização da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa.
Art. 6º As demais unidades da Consultoria Jurídica terão os seguintes encargos e atividades:
I –Coordenação Administrativa:
a) coordenar as atividades de recebimento, codificação, análise, seleção, movimentação,
expedição e arquivo de documentação;
b) elaborar, de acordo com a orientação do Consultor Jurídico, o Plano de Ação da Consultoria;
c) elaborar relatório sobre as atividades da Consultoria;
d) elaborar, conforme orientação do Consultor Jurídico, o programa de cursos de treinamento dos integrantes da Consultoria Jurídica; e
e) executar, por intermédio do Serviço de Apoio Técnico e Administrativo, as atividades de:
1. conservação e controle de movimentação do acervo da biblioteca da Consultoria;
2. realização de pesquisas legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias de interesse da
Consultoria;
3. coleta, sistematização, cadastro e organização da documentação e da legislação institucional;
4. atendimento e orientação às partes em seus pedidos de informações e em suas sugestões, solicitações ou reclamações; e
5. apoio à administração de pessoal, de material, patrimônio, orçamento, informática e
demais serviços gerais.
II –Coordenação-Geral de Contencioso Judicial:
a) coordenar e orientar a coleta de elementos de fato e de direito para a preparação das
informações solicitadas pela Advocacia-Geral da União e pelas autoridades competentes,
relativas a processos judiciais de interesse da União, concernentes ao Ministério e suas
entidades vinculadas;
b) articular-se com os representantes judiciais da União, especialmente quanto ao preparo das teses de defesa da União e de especificação e produção de provas;
c) acompanhar e analisar as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, de interesse do
Ministério da Defesa, bem como examinar propostas de enunciados de súmulas administrativas a serem submetidas à Advocacia-Geral da União;
d) emitir parecer a respeito de pagamentos, a qualquer título, decorrentes de liminares
deferidas em mandados de segurança, cautelares ou antecipações de tutela (arts. 4º e 5º do
Decreto nº 2.839, de 6 de novembro de 1998);
e) assistir ao Consultor Jurídico no exame e interpretação de decisões Judiciais; e
f) examinar, rever e submeter à apreciação do Consultor Jurídico, os estudos e pareceres
elaborados pela Coordenação de que trata o inciso III abaixo.
III –Coordenação de Informações Judiciais:
a) promover a coleta de elementos de fato e de direito e elaborar as informações solicitadas pela Advocacia-Geral da União e pelas autoridades competentes, relativas a processos
judiciais de interesse da União, concernentes ao Ministério e suas entidades vinculadas;
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b) manter em arquivo, em condições de pronta consulta, informações atinentes aos processos judiciais de interesse do Ministério da Defesa;
c) assistir ao Coordenador-Geral de Contencioso Judicial no exame e interpretação de
decisões judiciais; e
d) atender a outros encargos pertinentes à prestação de informações relativas a processos
judiciais de interesse da União.
IV –Coordenação-Geral de Atos Normativos:
a) coordenar o exame das propostas de atos normativos elaborados pelos órgãos que integram a estrutura do Ministério da Defesa;
b) coordenar a elaboração de manifestações técnicas sobre minutas de projetos de lei,
decretos e demais atos normativos, oriundos de outros Órgãos e Instituições;
c) coordenar a elaboração de estudos e manifestações sobre sanção ou veto de projetos
de lei que contenham assuntos de interesse do Ministério da Defesa;
d) coordenar a elaboração de estudos e pareceres quanto à aplicação da legislação de
pessoal, civil e militar; e
e) examinar, rever e submeter à apreciação do Consultor Jurídico os estudos e pareceres elaborados pelas Coordenações que lhe são subordinadas, de que tratam os incisos V e VI abaixo.
V –Coordenação de Exame de Projetos de Atos Normativos:
a) elaborar estudos e pareceres sobre sanção ou veto de projetos de lei que contenham
matérias de interesse do Ministério da Defesa;
b) examinar propostas de atos normativos elaborados pelos órgãos que integram a estrutura do Ministério; e
c) elaborar minutas de projetos de lei, decretos e demais atos normativos, assim como
manifestar-se sobre outras matérias, consultas e processos submetidos à sua apreciação.
VI –Coordenação para Assuntos de Legislação Militar:
a) elaborar estudos e pareceres sobre questões que envolvam matéria de legislação militar;
b) manifestar-se sobre minutas de projetos de lei, decretos e demais atos normativos correlacionados à legislação militar; e
c) manifestar-se sobre à aplicabilidade da legislação militar a casos concretos submetidos à sua apreciação.
VII –Coordenação-Geral de Exame de Procedimentos Administrativos:
a) coordenar o exame de processos administrativos e disciplinares, recursos, pedidos de
reconsideração e de revisão, e outros atos jurídicos pertinentes, no âmbito do Ministério e
entidades vinculadas;
b) examinar e distribuir à sua respectiva Coordenação os processos de licitação, dispensa
e inexigibilidade de licitação, contratos, convênios e instrumentos congêneres; e
c) examinar, rever e submeter à apreciação do Consultor Jurídico os estudos e pareceres elaborados pelas Coordenações que lhe são subordinadas, de que tratam os incisos
VIII e IX, abaixo.
VIII –Coordenação de Exame de Licitações e Contratos:
a) analisar, prévia e conclusivamente, os processos referentes a editais de licitação, contratos, convênios e demais atos dessa natureza;
b) apreciar os atos pelos quais se declarará a inexigibilidade, ou se decidirá sobre a dispensa de licitação; e
c) prestar apoio jurídico às comissões de licitações, quando determinado pelo Coordenador-Geral de Exame de Procedimentos Administrativos ou pelo Consultor Jurídico.
IX –Coordenação de Assuntos Disciplinares:
a) analisar, prévia e conclusivamente, os processos administrativos disciplinares, recursos, pedidos de reconsideração e revisão; e
b) prestar apoio jurídico às comissões de sindicância e de processo administrativo disciplinar, quando determinado pelo Coordenador-Geral de Exame de Procedimentos Administrativos ou pelo Consultor Jurídico.
X –Coordenação-Geral das Atividades Jurídicas Descentralizadas:
a) articular-se com as unidades jurídicas das Instituições Militares e das entidades vinculadas ao Ministério da Defesa, para acompanhamento das atividades jurídicas de interesse
do Ministério;
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b) estabelecer intercâmbio de informações com as unidades da Advocacia-Geral da União e com as unidades jurídicas das Instituições Militares e entidades vinculadas ao Ministério da Defesa;
c) zelar pela observância, nas unidades jurídicas das Instituições Militares e entidades
vinculadas, das orientações emanadas da Advocacia-Geral da União e da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa;
d) coordenar o preparo das informações técnicas do Consultor Jurídico aos membros da
Advocacia-Geral da União e das unidades jurídicas dos Comandos Militares e das entidades
vinculadas ao Ministério da Defesa;
e) manter cadastro, em condições de pronta consulta, do quadro de assistentes jurídicos
lotados no Ministério da Defesa, nos Comandos Militares e nos órgãos e entidades vinculados, preparando os atos de encaminhamento, à Advocacia-Geral da União, de freqüências,
licenças, comunicações de férias, alteração de exercício e outros pertinentes; e
f) examinar, rever e submeter à apreciação do Consultor Jurídico os estudos, informações e
pareceres elaborados pela Coordenação que lhe é subordinada, de que trata o inciso XI.
XI –Coordenação de Acompanhamento e Controle das Atividades Jurídicas Descentralizadas:
a) assistir ao Coordenador-Geral das Atividades Jurídicas Descentralizadas nos assuntos
que dizem respeito às unidades jurídicas das Instituições Militares e das entidades vinculadas ao Ministério da Defesa;
b) acompanhar e controlar os expedientes dirigidos às unidades jurídicas dos Comandos
Militares e das entidades vinculadas ao Ministério da Defesa, diligenciando a observância
dos prazos judiciais e administrativos; e
c) elaborar expedientes dirigidos às unidades jurídicas das Instituições Militares e das
entidades vinculadas ao Ministério da Defesa, para transmitir orientações emanadas da
Advocacia-Geral da União e da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa.
Parágrafo único. Poderá o Consultor Jurídico, no interesse do serviço, atribuir outros encargos e atividades às unidades técnicas sob sua supervisão, bem assim redistribuir trabalhos, de modo a evitar acúmulo de serviço em determinada unidade ou perda de prazos,
administrativos e judiciais.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 7º Ao Consultor Jurídico incumbe:
I – prestar assistência jurídica, direta e imediata, ao Ministro de Estado da Defesa;
II – planejar, dirigir, coordenar, supervisionar, orientar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Consultoria Jurídica;
III – exercer a supervisão das Consultorias Jurídicas-Adjuntas dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e das unidades jurídicas das entidades vinculadas ao
Ministério da Defesa;
IV – promover o atendimento aos pedidos de informações, formulados pelas autoridades
da Advocacia-Geral da União;
V – fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação, desde que aprovado o entendimento pelo Ministro de Estado da Defesa e quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
VI – zelar pela observância das orientações normativas, firmadas pela Advocacia-Geral
da União, inclusive nos órgãos autônomos;
VII – promover a lotação de Assistente Jurídico, não transposto para a Advocacia-Geral
da União, na Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa;
VIII – dar exercício a Assistente Jurídico na respectiva unidade jurídica ou designá-lo,
em caráter excepcional, para ter exercício em outra unidade organizacional, observadas as
normas pertinentes; e
IX – prestar informações para a defesa da União em juízo e orientar as autoridades do
Ministério da Defesa a respeito do exato cumprimento de decisões judiciais.
Art. 8º Aos Consultores Jurídicos-Adjuntos dos Comandos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, e aos Coordenadores-Gerais incumbe:
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I – assistir ao Consultor Jurídico no exercício de suas atribuições, fornecendo elementos
de fato e de direito e outros necessários à sua função institucional;
II – dirigir, coordenar, supervisionar e orientar as atividades das respectivas unidades
organizacionais; e
III – exercer outras atribuições que lhes forem destinadas pelo Consultor Jurídico.
Art. 9º Aos Coordenadores incumbe:
I – emitir pronunciamento a respeito de assuntos atinentes à sua área de atuação; e
II – planejar, coordenar, orientar e praticar atos de administração necessários à execução
das atividades das respectivas unidades.
Art. 10. Ao Coordenador Administrativo incumbe especialmente assessorar o Consultor
Jurídico e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas em sua área de competência.
Art. 11. Ao Encarregado do Serviço de Apoio Técnico e Administrativo incumbe:
I – emitir pronunciamento a respeito de assuntos atinentes à sua área de atuação; e
II – planejar, elaborar, orientar e praticar as atividades que lhe forem cometidas.
Art. 12. Aos Assistentes Jurídicos e Auxiliares incumbe assessorar, orientar e executar
as atividades conforme as atribuições das respectivas unidades onde se encontram em exercício e atender a outros encargos que lhes forem cometidos pelo Consultor Jurídico.
Art. 13. O Consultor Jurídico terá Consultor Jurídico Substituto, designado na forma da
legislação pertinente.
Art. 14. Os Coordenadores-Gerais e o Coordenador Administrativo serão substituídos,
em suas faltas e impedimentos legais, por servidores por eles indicados e aprovados pelo
Consultor Jurídico.
Art. 15. Os titulares das Coordenações-Gerais e o Coordenador Administrativo despacharão com o Consultor Jurídico; os demais Coordenadores com o Coordenador-Geral da
respectiva área de atuação.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. As consultas serão encaminhadas ao Consultor Jurídico pelo Ministro de Estado, Secretário-Executivo, Secretários e Chefe do Gabinete do Ministro da Defesa ou seus
substitutos eventuais.
§ 1º Os expedientes e consultas oriundos dos Comandos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, bem assim dos órgãos e entidades subordinados ou vinculados ao Ministério da
Defesa, deverão ser autuados em Processo Administrativo, devidamente instruído, que
contenha, além dos demais documentos previstos na legislação pertinente:
I – a identificação do setor de origem responsável pela propositura;
II – exposição clara do assunto e seu objeto;
III – a justificativa de sua necessidade e, quando couber, o ato normativo que o ampare;
IV – o pronunciamento da unidade jurídica de origem (nota técnica, parecer, informação
ou despacho); e
V – quando o pronunciamento for originário de setor subalterno, a aprovação expressa
da autoridade responsável.
§ 2º Os processos que tratarem de gestão de recursos financeiros, além do pronunciamento do órgão técnico, deverão estar instruídos com manifestação do setor orçamentáriofinanceiro, contendo, obrigatoriamente, dentre outros aspectos pertinentes, a indicação
funcional-programática dos recursos financeiros por onde correrão as despesas.
§ 3º Poderá a Consultoria Jurídica restituir à origem, para completar a instrução na forma deste artigo, os processos insuficientemente preparados, submetidos a seu exame.
Art. 17. O parecer da Consultoria Jurídica, aprovado pelo Ministro de Estado da Defesa,
adquire caráter normativo no âmbito do Ministério, dos Comandos da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica, bem assim dos órgãos subordinados e entidades vinculadas ao Ministério
da Defesa.
Art. 18. O Consultor Jurídico do Ministério da Defesa poderá expedir instruções complementares a este Regimento, estabelecendo normas operacionais para a execução de serviços afetos à Consultoria Jurídica.
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ANEXO
ESTRUTURA DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA DEFESA
CARGO/
DENOMINAÇÃO
UNIDADE
NE/DAS/GR
FUNÇÃO Nº
CARGO/FUNÇÃO
1
Consultor Jurídico
101.5
1
Assessor
102.3
CONSULTORIA JURÍDICA
1
Encarregado-Chefe
101.2
2
Encarregado
101.1
Consultor Jurídico-Adjunto
1
101.4
do Comando da Marinha
Consultorias Jurídicas-Adjuntas dos
Consultor Jurídico-Adjunto
Comandos da Marinha, do Exército
1
101.4
do Comando do Exército
e da Aeronáutica
Consultor Jurídico-Adjunto
1
101.4
do Comando da Aeronáutica
1
Coordenador
101.3
1
Encarregado-Chefe
101.2
Coordenação Administrativa
4
Encarregado
101.1
1
Especialista
GR II
4
Auxiliar
GR I
Coordenação-Geral de Contencioso
1
Coordenador-Geral
101.4
Judicial
Coordenação
1
Coordenador
101.3
Coordenação-Geral de Atos Norma1
Coordenador-Geral
101.4
tivos
Coordenação
2
Coordenador
101.3
Coordenação-Geral de Exame de
1
Coordenador-Geral
101.4
Procedimentos Administrativos
Coordenação
2
Coordenador
101.3
Coordenação-Geral das Atividades
1
Coordenador-Geral
101.4
Jurídicas Descentralizadas
Coordenação
1
Coordenador
101.3
D. O. de 21.6.2002.

ATO REGIMENTAL Nº 8, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.
Dispõe sobre o exercício das atribuições dos cargos efetivos das Carreiras de Advogado da União,
de Procurador da Fazenda Nacional e de Procurador Federal.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4°,
incisos I, XIII e XVIII, e 45 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, o art.
21 da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, e a Lei n° 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve
editar o presente
Ato Regimental:
Art. 1º. Os Membros efetivos da Advocacia-Geral da União – AGU, integrantes das Carreiras de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional, e os Membros da Carreira de Procurador Federal, observadas as concernentes disposições constitucionais, e aquelas da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, da Lei n° 10.480, de 2 de julho
de 2002, e demais disposições pertinentes, exercerão a representação judicial e extrajudicial
da União, de suas autarquias e fundações e as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, de competência da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral
Federal, nos termos e forma deste Ato Regimental.
§ 1°. No desempenho das atribuições de seus cargos, os Membros efetivos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal observarão especialmente:
I – a Constituição Federal, as leis e os atos normativos emanados dos Poderes e autoridades competentes;
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II – o interesse público, neste considerado o da sociedade, o da União e de cada um dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II – as Políticas Públicas fixadas pelo Governo Federal;
III – os princípios éticos e morais inerentes aos agentes públicos;
IV – as orientações dos seus superiores hierárquicos.
§ 2° Os servidores indicados no caput deverão comunicar aos respectivos superiores hierárquicos, às chefias dos Órgãos em que lotados, ou nos quais tenham exercício, aos respectivos Procuradores-Gerais e Consultor-Geral da União e ao Advogado-Geral da União, a
ocorrência de caso ou situação que constitua ou possa constituir risco de dano ao patrimônio
ou ao interesse públicos, sugerindo, se possível, providências de natureza administrativa,
judicial ou legislativa que devam ou possam ser adotadas objetivando preservar, defender ou
recuperar o bem ou o interesse públicos ameaçados ou ofendidos.
Art. 2° Os Membros efetivos da Advocacia-Geral da União ficam investidos dos mesmos poderes e atribuições cometidos aos Órgãos da Instituição em que estiverem lotados ou
em exercício, seja em atividades de representação judicial, extrajudicial ou de consultoria e
assessoramento jurídicos conferidos aos integrantes do respectivo Órgão.
§ 1° O Advogado-Geral da União poderá determinar ou autorizar a servidores indicados no
caput que, em casos e situações específicos, exerçam poderes e atribuições cometidos a Órgãos
da Advocacia-Geral da União diverso daqueles em que estejam lotados ou em exercício.
§ 2° Por delegação de competência do Advogado-Geral da União, o disposto no § 1°
poderá ser determinado ou autorizado pelo Procurador-Geral da União, Procurador-Geral
da Fazenda Nacional e o Consultor-Geral da União.
Art. 3° O disposto neste Ato Regimental aplica-se aos integrantes dos Quadros Suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
Art. 4° Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D. O. de 30.12.2002.

ATO REGIMENTAL Nº 2, DE 15 DE AGOSTO DE 2005.
Dispõe sobre a Escola da Advocacia-Geral da União.275
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 45 da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, edita o presente Ato Regimental:
Art. 1º Este Ato Regimental dispõe sobre a organização e o funcionamento da Escola da
Advocacia-Geral da União.
Art. 2º O Centro de Estudos Victor Nunes Leal constitui-se na Escola da AdvocaciaGeral da União.
Art. 3º A Escola da Advocacia-Geral da União, órgão direta e imediatamente subordinado ao
Advogado-Geral da União, destina-se a ser um centro de captação e disseminação do conhecimento, voltado para o desempenho das atividades institucionais da Advocacia-Geral da União,
assim entendida a instituição que, nos termos do art. 131, caput, da Constituição Federal representa a União, judicial e extrajudicialmente, diretamente ou através de órgão vinculado, cabendo-lhe,
ainda, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
Art. 4º A Escola da Advocacia-Geral da União tem como finalidade:
I - promover a atualização e o aperfeiçoamento técnico-profissional e a elevação do conhecimento dos servidores e dos membros das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União;
II - fomentar estudos e pesquisas direcionados ao desenvolvimento de novos métodos e técnicas de trabalho relativos à advocacia pública e à formação de identidade própria da Instituição;
III - valorizar e capacitar os servidores e os membros das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União para exercerem suas atribuições em consonância com os ideais do Estado, como forma de busca permanente do cumprimento de sua missão institucional;
275
Ver o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que “Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento
de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990”.
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IV - viabilizar a efetividade dos princípios que norteiam a atuação da advocacia pública;
(Redação dada pelo Ato Regimental nº 4, de 8.9.2008 – D. O. de 9.9.2008)

V - constituir-se em centro de referência na geração de idéias compatíveis co o modelo
de advocacia pública tendente a minorar os conflitos entre os administrados e a Administração; e (Redação dada pelo Ato Regimental nº 4, de 8.9.2008 – D. O. de 9.9.2008)
VI - avaliar e consolidar as propostas para aquisição de livros, assinaturas de periódicos
e demais publicações de natureza técnico-científica a serem utilizados pela Advocacia-Geral
da União. (NR) (Incluído pelo Ato Regimental nº 4, de 8.9.2008 – D. O. de 9.9.2008)
Art. 5º A Escola da Advocacia-Geral da União rege-se pelos seguintes princípios:
I - interesse público como valor maior da formação dos servidores e dos membros da
Instituição;
II - igualdade de oportunidade na capacitação profissional e difusão do conhecimento; e
III - inclusão da clientela como critério prevalente nas atividades voltadas para o aperfeiçoamento profissional.
Art. 6º Constituem estratégias para a consecução das finalidades da Escola da Advocacia-Geral da União, dentre outras:
I - compatibilizar suas ações com as necessidades institucionais da Advocacia-Geral da União;
II - antecipar-se na identificação das demandas inerentes à atuação da Instituição;
III - possibilitar a participação dos servidores e dos membros na identificação das necessidades
institucionais e na produção do conhecimento para a interação simultânea entre teoria e prática;
IV - identificar as necessidades de aperfeiçoamento dos servidores e dos membros;
V - promover cursos, seminários, congressos, simpósios, ciclos de estudos, conferências,
palestras e atividades assemelhadas;
VI - estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras;
VII - incentivar a produção de teses inovadoras;
VIII - editar a Revista da Advocacia-Geral da União e promover a divulgação e publicação de estudos e pesquisas;
IX - construir acervo do conhecimento produzido e disponibilizá-lo a todos;
X - criar fóruns para o debate sobre temas de interesse da advocacia pública; e
XI - manter cadastro de profissionais qualificados para o desempenho das atividades a
ela inerentes.
Art. 7º São diretrizes da Escola da Advocacia-Geral da União:
I - priorizar os métodos de ensino a distância;
II - incorporar novas tecnologias da educação às suas atividades;
III - proporcionar condições de aprimoramento técnico-profissional que sirva de referência para progressão funcional e promoção; e
IV - identificar os servidores e os membros da Instituição que possuam capacidade e aptidão para a atividade docente.
Art. 8º Integram a estrutura básica da Escola da Advocacia-Geral da União:
I - o Diretor;
II - o Comitê Consultivo;
III - o Comitê Editorial;
IV - a Coordenação-Geral de Ensino; e
V - a Coordenação-Geral de Administração.
Art. 9º Cabe ao Diretor, especialmente:
I - dirigir e acompanhar o desenvolvimento das atividades da Escola da AdvocaciaGeral da União;
II - presidir o Comitê Editorial e submeter-lhe o material a ser divulgado;
III - decidir, observados os critérios fixados pelo Advogado-Geral da União, sobre a participação de membros e de servidores em cursos ou outros eventos promovidos, direta ou
indiretamente, pela Escola da Advocacia-Geral da União;
IV - celebrar convênios e acordos com entidades públicas e privadas, visando à realização das atividades da Escola da Advocacia-Geral da União;
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V - submeter ao Advogado-Geral da União, ouvido o Comitê Consultivo, o Regimento
Interno e o Plano Anual de Atividades da Escola da Advocacia-Geral da União, bem como
proposta de instalação de suas unidades descentralizadas; e
VI - exercer outras atribuições cometidas pelo Advogado-Geral da União.
Art. 10. O Comitê Consultivo tem a seguinte composição:
I - um representante de cada órgão de direção superior da Advocacia-Geral da União;
II - um representante da Procuradoria-Geral Federal; e
III - um representante da Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União.
Art. 11. Compete ao Comitê Consultivo assessorar o Diretor da Escola da AdvocaciaGeral da União, quando solicitado, e examinar as propostas de Regimento Interno, de Planos
Anuais de Atividades e de instalações de unidades descentralizadas.
Art. 12. O Comitê Editorial tem a seguinte composição:
I - o Diretor da Escola da Advocacia-Geral da União, que o presidirá;
II - um representante da Procuradoria-Geral da União;
III - um representante da Consultoria-Geral da União; e
IV - um representante da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 13. Compete ao Comitê Editorial examinar e aprovar as matérias que serão objeto
de publicação, especialmente na Revista da Advocacia-Geral da União.
Art. 14. Os integrantes do Comitê Consultivo e do Comitê Editorial são designados pelo
Advogado-Geral da União.
Art. 15. Compete à Coordenação-Geral de Ensino desempenhar as atividades destinadas
ao aperfeiçoamento profissional, atualização e especialização dos servidores e dos membros
das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União.
Art. 16. Compete à Coordenação-Geral de Administração desempenhar as atividades de
apoio necessárias à execução das atividades-fim da Escola.
Art. 17. A realização de evento não previsto no Plano Anual de Atividades da Escola da
Advocacia-Geral da União deverá ser submetida à aprovação do Advogado-Geral da União,
mediante apresentação de projeto, que especificará:
I - a justificativa de sua necessidade;
II - o público alvo, com indicação do quantitativo de participantes;
III - o conteúdo programático;
IV - o cronograma das atividades, com a respectiva carga horária e duração;
V - o local de realização; e
VI - os custos, com suas respectivas discriminações.
Art. 18. A Secretaria-Geral prestará o apoio administrativo necessário ao desempenho
das atividades da Escola da Advocacia-Geral da União.
Art. 19. A Consultoria-Geral da União designará advogado para prestar assessoramento
jurídico exclusivo à Escola da Advocacia-Geral da União.
Art. 20. Fica revogado o Ato Regimental nº 2, de 15 de março de 2002.
Art. 21. Este Ato Regimental entra em vigor na data da sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 16.8.2005. [Retificado o inciso VI do art. 17 no D. O. de 17.8.2005.]

ATO REGIMENTAL Nº 3, DE 19 DE AGOSTO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 2º,
§ 4º, combinado com o art. 45, caput e §§ 1º e 3º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1.993, Edita o presente Ato:
Art. 1º Dispõe sobre a organização e funcionamento da Secretaria-Geral de Contencioso,276 órgão subordinado diretamente ao Advogado-Geral da União.
Art. 2º Compete ao Secretário-Geral de Contencioso:
I - Da atuação perante o Supremo Tribunal Federal, nos controles concentrado e difuso
de constitucionalidade, e nos processos de competência originária:
276

Ver o art. 45, § 1º, da Lei Complementar nº 73, que faz referência ao Gabinete do Secretário-Geral de Contencioso.
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a) assistir o Advogado-Geral da União em sua atuação perante o Supremo Tribunal Federal, nos controles concentrado e difuso de constitucionalidade e nos processos de competência originária;
b) elaborar as peças processuais, memoriais e demais manifestações, relativas aos processos judiciais em andamento, sob a orientação do Advogado-Geral da União;
c) assistir o Advogado-Geral da União na defesa do Presidente da República, ressalvadas as informações em mandados de segurança, e dos Ministros de Estado, cujos processos
terão acompanhamento especial, considerada a sua relevância;
d) sugerir, com base em nota técnica devidamente fundamentada, a propositura das ações judiciais cabíveis; e
e) acompanhar os feitos estratégicos em curso, assim entendidas as seguintes ações: diretas de
inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade, argüições de descumprimento de
preceito fundamental, reclamações, suspensões, mandados de segurança, ações originárias e
cíveis originárias e demais ações definidas como de especial interesse para a União.
II - Das demais atividades:
a) coordenar os trabalhos jurídicos dos Adjuntos do Advogado-Geral da União que atuam diretamente na área de contencioso do Supremo Tribunal Federal, e dos Departamentos
da Secretaria-Geral de Contencioso;
b) propor ao Advogado-Geral da União a edição de enunciados de súmulas da Advocacia-Geral da União e de instruções normativas, resultantes da jurisprudência iterativa dos
Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal;
c) sugerir a propositura de ações perante qualquer instância ou tribunal;
d) examinar as consultas encaminhadas ao Advogado-Geral da União, relativas às atividades de contencioso judicial da Instituição, de forma a subsidiar as alternativas de solução;
e) assistir o Advogado-Geral da União no exame de questões relativas a processos judiciais,
diretamente trazidas à sua consideração por órgãos e entidades da administração pública federal; e
f) distribuir aos advogados os mandados de intimação recebidos pelo Advogado-Geral
da União relativos aos processos de competência da Secretaria-Geral de Contencioso, bem
assim acompanhar a elaboração das peças processuais pertinentes.
II - assistir o Advogado-Geral da União quando necessária a sua respectiva atuação perante o Tribunal Superior Eleitoral e neste sentido, sob sua orientação, elaborar peças processuais, memoriais, sustentações orais e demais manifestações relativas aos processos
judiciais. (Incluído pelo Ato Regimental nº 4, de 21.12.2005) 277
Art. 3º Ao Gabinete do Secretário-Geral de Contencioso compete:
I - assistir o Secretário-Geral na sua representação pessoal, incumbindo-se também das atividades de preparo e encaminhamento de correspondências oficiais e de processos administrativos;
II - manter atualizado o arquivo pessoal;
III - organizar a agenda, a pauta de audiências e as viagens; e
IV - desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Secretário-Geral de
Contencioso.
Art. 4º Ao Departamento de Controle Difuso e Ações de Competência Originária compete:
I - acompanhar os processos de controle difuso de constitucionalidade e de competência
originária da União, assim compreendidas as causas relativas a todos os Poderes da República e do Ministério Público da União, inclusive mandados de segurança, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, mediante a elaboração de petições iniciais, contestações, recursos,
memoriais, demais manifestações que se fizerem necessárias, bem assim, realizar sustentações orais nas Turmas, por delegação do Advogado-Geral da União.
II - propor todas as medidas necessárias, inclusive preparatórias, à defesa da União em juízo;
III - elaborar notas técnicas em sede de autos administrativos pertinentes às ações judiciais em curso, a fim de orientar as Coordenações-Gerais de Recursos e de Ações Originárias
quanto às providências legais cabíveis;
277

Este dispositivo, acrescentado pelo Ato Regimental nº 4, de 2005, seria o inciso III, vez que o art. 2º já tem o inciso II.
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IV - revisar as notas internas elaboradas pelas Coordenações-Gerais, com o intuito de
não interposição de recursos judiciais, com fundamento em Enunciado de Súmula da Advocacia-Geral da União ou em decorrência de iterativa jurisprudência; e
V - revisar e aprovar as peças judiciais elaboradas pelas Coordenações-Gerais, encaminhando-as ao Secretário-Geral de Contencioso.
Art. 5º À Coordenação-Geral de Recursos - CGR compete:
I - examinar as intimações da União, com o fim de interpor os recursos judiciais cabíveis
junto ao Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário e agravo de instrumento;
II - elaborar as peças judiciais necessárias à interposição de recursos junto ao Supremo
Tribunal Federal, assim como ao ajuizamento de ação cautelar incidental ao recurso extraordinário ou ao agravo de instrumento;
III - preparar notas internas referentes aos mandados de intimação e encaminhá-las aos
órgãos de representação judicial da União, responsáveis pela elaboração dos recursos apresentados, com o fim de notificá-los quanto aos sucessos e insucessos; e
IV - submeter ao titular do Departamento, para aprovação, as notas internas relativas à
não interposição dos recursos.
Art. 6º À Coordenação-Geral de Processos Originários – CGPO compete:
I - elaborar as peças judiciais necessárias ao ajuizamento de ações e à interposição de recursos junto ao Supremo Tribunal Federal;
II - acompanhar as ações de competência originária junto ao Supremo Tribunal Federal;
III - submeter ao titular do Departamento, para aprovação, as notas internas relativas aos
processos de sua competência; e
IV - comunicar às unidades da Advocacia-Geral da União a propositura de medidas judiciais
por elas sugeridas junto ao Supremo Tribunal Federal, assim como as decisões judiciais nelas
proferidas, para, se for o caso, a imediata suspensão de pagamento de qualquer espécie.
Art. 7º Ao Departamento de Controle Concentrado de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal compete:
I - acompanhar as ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade
e ações de descumprimento de preceito fundamental, em trâmite no Supremo Tribunal Federal,
mediante a elaboração de manifestações, memoriais, e demais peças processuais pertinentes; e
II - propor as medidas necessárias à atuação da União nos processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, no que se refere ao controle concentrado de constitucionalidade.
Art. 8º À Coordenação-Geral de Controle de Atos Federais - CGAF compete:
I - proceder ao acompanhamento das ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade e de descumprimento de preceito fundamental, em nível federal,
junto ao Supremo Tribunal Federal;
II - elaborar as peças necessárias ao aforamento, manifestações e eventuais recursos nas
ações declaratórias de constitucionalidade, diretas de inconstitucionalidade, e de descumprimento de preceito fundamental; e
III - preparar as minutas de sustentações orais pelo Advogado-Geral da União, e os memoriais pertinentes aos processos de controle concentrado de constitucionalidade de atos
federais, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.
Art. 9º À Coordenação-Geral de Controle de Atos Estaduais - CGAE compete:
I - proceder ao acompanhamento das ações diretas de inconstitucionalidade, relativas a
atos normativos estaduais, junto ao Supremo Tribunal Federal; II - elaborar manifestações
em sede de ações diretas de inconstitucionalidade de normas estaduais; e
III - submeter ao titular do Departamento sugestões de melhoria das estratégias de defesa da União, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
Art. 10. Ao Departamento de Acompanhamento Estratégico compete:
I - assistir o Secretário-Geral de Contencioso, no que se refere ao acompanhamento e avaliação das ações em curso no Supremo Tribunal Federal, mediante a elaboração de relatórios analíticos e circunstanciais, que possam subsidiar a adoção das medidas judiciais cabíveis;
II - efetuar, diretamente no Supremo Tribunal Federal, o exame dos recursos interpostos
contra a União, de forma a identificar aqueles passíveis de desistência com base nos enunciados da súmula da Advocacia-Geral da União e nas instruções normativas;
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III - realizar o acompanhamento e avaliação das ações relevantes, inclusive aquelas ajuizadas
contra o Presidente da República e Ministros de Estado, para subsidiar a adoção de estratégias de
defesa e demais procedimentos indispensáveis ao bom andamento dos processos;
IV - acompanhar as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, e elaborar os respectivos relatórios, para a subsidiar as manifestações da União em outros processos da
mesma natureza, ou nos memoriais subseqüentes, nos casos de suspensão do julgamento; e
V - realizar as atividades de administração de pessoal no âmbito da Secretaria-Geral de contencioso.
Art. 11. À Coordenação-Geral de Identificação de Teses, Pesquisa Jurídica e Pautas de
Julgamentos - CGTPJ compete:
I - realizar pesquisas de legislação, doutrina e jurisprudência, necessárias à elaboração de peças processuais e outros documentos produzidos pela Secretaria-Geral de Contencioso e disponibilizar os conteúdos relevantes ao Núcleo de Pesquisa Jurídica do Advogado-Geral da União;
II - catalogar e analisar as teses sustentadas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade,
visando à padronização e uniformização das manifestações apresentadas pelo AdvogadoGeral da União;
III - selecionar e encaminhar para inserção no “link” da Secretaria-Geral de Contencioso
os estudos, teses ou peças produzidas no âmbito da Secretaria-Geral de Contencioso, jurisprudências, notas técnicas e pareceres, concernentes a matérias relevantes e de maior incidência nos processos judiciais em que a União figure como parte;
IV – desenvolver teses jurídicas que tratem de assuntos relativo às ações classificadas
como relevantes, conduzidas pela Secretaria-Geral de Contencioso que, após a aprovação do
Advogado-Geral da União, serão disponibilizadas aos demais representantes judiciais da
União via Intranet;
V - relatar as pautas de julgamento, com o objetivo de subsidiar a preparação dos memoriais e das sustentações orais junto ao Supremo Tribunal Federal; VI - acompanhar as sessões das Turmas e do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal e elaborar a memória das
discussões relativas aos processos de interesse da União, para subsidiar a melhoria permanente das teses de defesa;
VI - acompanhar as sessões das Turmas e do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal e elaborar a memória das discussões relativas aos processos de interesse da União, para
subsidiar a melhoria permanente das teses de defesa;
VII - preparar os relatórios dos processos julgados e dos prazos judiciais;
VIII - proceder, em regime de mutirão, ainda na autuação do STF, ao exame dos recursos passíveis de desistência, com base nos enunciados de súmulas administrativas e nas
instruções normativas; e
IX - elaborar o pedido de vista do processo examinado, e da desistência do recurso,
quando cabível.
Art. 12. À Coordenação-Geral de Administração e Acompanhamento Processual CGAAP compete:
I - identificar e acompanhar a juntada dos Mandados de Intimação recebidos pelo AdvogadoGeral da União para fins de retirada dos respectivos autos perante o Supremo Tribunal Federal;
II - acompanhar, no âmbito da Secretaria-Geral de Contencioso, o envio dos processos
judiciais aos encarregados da elaboração das peças processuais pertinentes, observando-se o
prazo judicial;
III - examinar os mandados de intimação, com o fim de elaborar o relatório estatístico
mensal das decisões do Supremo Tribunal Federal nos recursos de interesse da União;
IV - supervisionar as atividades relativas ao Sistema de Controle das Ações Judiciais SICAU, no âmbito da Secretaria-Geral de Contencioso;
V - acompanhar a gestão do pessoal lotado na Secretaria-Geral de Contencioso.
VI - responsabilizar-se pelas atividades logísticas;
VII - promover a gestão de documentos e processos; e
VIII - realizar as atividades inerentes à gestão da informação.
Art. 13. À Coordenação de Registro e Acompanhamento das Ações Judiciais CRAAJ compete:
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I - providenciar o registro, a atualização e a movimentação processual no Sistema de
Controle das Ações Judiciais da União - SICAU, das ações de interesse da União;
II - acompanhar, no site do STF, a juntada dos respectivos Mandados de Intimação aos
processos em que o Advogado-Geral da União é intimado;
III - providenciar e acompanhar a retirada e devolução de autos junto ao Supremo Tribunal Federal;
IV - proceder à montagem e identificação dos dossiês auxiliares do processos constantes
dos Mandados de Intimação recebidos pelo Advogado-Geral da União;
V - elaborar relatórios, mensais e sempre que solicitado, da situação das ações de interesse da União, junto ao Supremo Tribunal Federal;
VI - propor a realização de auditorias periódicas no SICAU, de forma a identificar eventuais erros de programação ou de especificação dos documentos cadastrados;
VII - requerer, junto à Gerencia Executiva do SICAU alterações, inclusões ou modificações de dados sempre que necessário;
VIII - propor à Gerência Executiva, medidas de segurança do SICAU, e de critérios de
padronização e alimentação de dados, sempre que necessário; e
IX - identificar o trânsito em julgado das ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal, para fins de destinação dos dossiês administrativos.
Art. 14. À Coordenação de Gestão Administrativa – CGA compete:
I - promover o acompanhamento das ocorrências relativas aos servidores e estagiários,
lotados na Secretaria-Geral de Contencioso;
II - adotar todas as providências necessárias à contratação e gestão dos estagiários lotados na Secretaria-Geral de Contencioso;
III - adotar os procedimentos inerentes à adequação da parte logística e à gestão do arquivo-geral da SGCT; e
IV - proceder à identificação e triagem da documentação a ser encaminhada ao ArquivoGeral da SGCT e ao Arquivo Temporário e Permanente da AGU.
Art. 15. À Coordenação de Gestão da Informação – CGI compete:
I - coordenar a alimentação do banco de dados dos Sistemas da SGCT;
II - supervisionar o tratamento das matérias e demais informações para a divulgação no
Portal de Informações da SGCT;
III - promover todas as ações referentes à publicação e atualização do Portal de Informações da SGCT e demais Sistemas;
IV - consolidar o relatório individual de tarefas das atividades dos advogados da Secretaria-Geral de Contencioso; e
V - gerar os relatórios estatísticos e de acompanhamento da Secretaria-Geral de Contencioso bem como supervisionar sua divulgação no Portal de Informações da SGCT.
Art. 16. Este Ato Regimental entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 17. Ficam revogadas as disposições em contrário.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 22.8.2005. [Republicado em 26.8.2005.]

ATO REGIMENTAL Nº 1, DE 5 DE MARÇO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 2º,

4º, incisos I, XI, XIII, XIV e XVIII, 45, caput e §§ 1º e 3º, e 46 da Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993, e considerando a necessidade de proporcionar foro adequado
para a discussão de temas comuns aos órgãos encarregados das atividades de consultoria e
de assessoramento jurídico do Poder Executivo, resolve:
Art. 1º Fica criado o Colégio de Consultoria da Advocacia-Geral da União, com a finalidade de discutir temas relevantes de consultoria e assessoramento jurídico e propor ao Advogado-Geral da União a adoção de medidas visando à uniformização de interpretações e de
procedimentos no âmbito dos órgãos jurídicos da Administração Pública Federal.
Art. 2º Integram o Colégio de Consultoria da Advocacia-Geral da União:
I - o Consultor-Geral da União, que o coordenará;
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II - o Procurador-Geral da Fazenda Nacional;
III - o Secretário-Geral de Consultoria;
IV - o Procurador-Geral Federal;
V - os Consultores da União;
VI - os Consultores Jurídicos dos Ministérios;
VII - o Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República;
VIII - os Chefes dos demais órgãos jurídicos da Presidência da República; e
IX - o Procurador-Geral do Banco Central do Brasil;
X - cinco representantes dos Núcleos de Assessoramento Jurídico, escolhidos entre seus Coordenadores-Gerais, na forma do Regimento Interno de que trata o art. 4º, sendo um representante
para cada região geográfica do país". (NR) (Incluído pelo Ato Regimental nº 6, de 27.9.2007)
Art. 3º As reuniões do Colégio de Consultoria poderão ser plenárias ou restritas a grupos
com afinidade temática, conforme dispuser o Regimento Interno.
Art. 4º O Regimento Interno do Colégio de Consultoria, aprovado pelo Advogado-Geral
da União, será publicado nos noventa dias seguintes à publicação deste Ato.
Art. 5º Incumbe ao Gabinete do Consultor-Geral da União dar o apoio necessário à atuação do Colégio de Consultoria.
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 7.3.2007.

ATO REGIMENTAL Nº 2, DE 12 DE JUNHO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º,

inciso I da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e 14 da Lei nº 10.480, de 02
de julho de 2002, e tendo em vista o disposto no art. 2º do Decreto nº 6.119, de 25 de maio
de 2007, resolve :
Editar o presente Ato Regimental, dispondo sobre a alteração da competência, estrutura
e funcionamento da Procuradoria-Geral Federal no que se refere às atribuições definidas
pela Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA

Art. 1º A Procuradoria-Geral Federal, para cumprimento das disposições da Lei nº
11.098, de 13 de janeiro de 2005, e da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, e considerando o disposto no Decreto nº 5.255, de 27 de outubro de 2004, com as alterações promovidas
pelo Decreto nº 6.119, de 25 de maio de 2007, terá a seguinte estrutura:
I - Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos -CGCOB, código
DAS 101.4;
II - Divisão de Gerenciamento da Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas DIGEVAT, código DAS 101.2;
III - Divisão de Gerenciamento de Ações Prioritárias -DIGEAP, código DAS 101.2;
IV - Divisão de Gerenciamento de Execução Fiscal Trabalhista - DIGETRAB, código
DAS 101.2;
V - Divisão de Consultoria em Cobrança e Recuperação de Créditos - DICON , código
DAS 101.2;
VI - Serviços de Cobrança e Recuperação de Créditos junto a Tribunais, código DAS
101.1, em número de cinco, nas Procuradorias-Regionais Federais;
VII - Serviços, código DAS 101.1, em número de quatorze, nas Procuradorias-Regionais
Federais, Procuradorias Federais nos Estados ou Procuradorias-Seccionais Federais;
VIII - Seções, código FG-1, em número de cento e dezesseis, nas ProcuradoriasRegionais Federais, Procuradorias Federais nos Estados, Procuradorias-Seccionais Federais
ou Escritórios de Representação; e
IX - Setores, código FG-2, em número de cento e setenta e seis, vinculados nas Procuradorias-Regionais Federais, Procuradorias Federais nos Estados, Procuradorias-Seccionais
Federais ou Escritórios de Representação.
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CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 2º À Procuradoria-Geral Federal, para cumprimento das disposições da Lei nº
11.098, de 2005, e da Lei nº 11.457, de 2007, e considerando o disposto no Decreto nº
6.119, de 2007, compete:
I - a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais,
as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e
certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em
dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial;
II - a representação judicial e extrajudicial da União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias e do imposto de renda
retido na fonte, mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
III - coordenar, controlar, supervisionar e fiscalizar seus órgãos de execução responsáveis pela cobrança e recuperação de créditos das autarquias e fundações públicas federais;
IV - a cobrança judicial de outros créditos definidos em lei;
V - alterar em ato próprio a sede e abrangência dos Escritórios de Representação das
Procuradorias-Regionais Federais, Procuradorias Federais nos Estados e ProcuradoriasSeccionais Federais;
VI - gerir, em articulação com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a cobrança amigável ou judicial das contribuições previdenciárias e do imposto de renda retido na fonte, observadas as competências definidas no art. 16
da Lei nº 11.457, de 2007.
Art. 3º À Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos compete:
I - assessorar o Procurador-Geral Federal no âmbito das competências definidas neste
Ato Regimental;
II - planejar, orientar, coordenar e supervisionar a apuração da liquidez e certeza dos
créditos de qualquer natureza das autarquias e fundações públicas federais, bem como a
inscrição em dívida ativa e sua cobrança amigável e judicial;
III - realizar estudos de temas jurídicos específicos relacionados à matéria de cobrança e
recuperação de créditos;
IV - planejar e orientar ações visando a recuperação de créditos das autarquias e fundações públicas federais não inscritos em Dívida Ativa, bem como a responsabilização de
terceiros por prejuízos causados a essas entidades;
V - definir, planejar e orientar as atividades de acompanhamento de ações prioritárias relacionadas com a cobrança e recuperação de créditos;
VI - gerenciar, em articulação com a Coordenação-Geral de Recursos Tecnológicos e Informação - CGRTI da Advocacia-Geral da União, os sistemas de execução e controle das
atividades de cobrança e recuperação de créditos;
VII - supervisionar tecnicamente as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos
e contencioso exercidas pelos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal, no que se
refere às competências definidas neste Ato Regimental;
VIII - coordenar e orientar as atividades de representação judicial e extrajudicial, incluídos inquéritos e ações penais, relativas às competências previstas neste Ato Regimental,
inclusive nos Juizados Especiais;
IX - promover a uniformização e melhoria das ações empreendidas em juízo relacionadas à cobrança e à recuperação de créditos;
X - planejar, coordenar e orientar ações para a localização de devedores e de bens penhoráveis;
XI - planejar, coordenar e orientar a representação judicial e extrajudicial da União, nos
processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias e do imposto de renda retido na fonte, nos termos da delegação firmada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
XII - planejar, coordenar e orientar a cobrança judicial de outros créditos definidos em lei.
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Art. 4º À Divisão de Gerenciamento da Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas compete gerenciar as ações de cobrança da dívida ativa dessas entidades e o respectivo
contencioso.
Art. 5º À Divisão de Gerenciamento de Ações Prioritárias compete gerenciar as ações
prioritárias definidas em ato do Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos.
Art. 6º À Divisão de Gerenciamento da Execução Fiscal Trabalhista compete gerenciar a
cobrança junto à Justiça do Trabalho das contribuições previdenciárias e do imposto de
renda retido na fonte, e os respectivos contenciosos, nos termos da delegação de competência firmada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Art. 7º À Divisão de Consultoria em Cobrança e Recuperação de Créditos compete exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, e, quando for o caso, submetê-las à aprovação do Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos.
Art. 8º Aos Serviços de Cobrança e Recuperação de Créditos junto a Tribunais, integrantes da estrutura das Procuradorias-Regionais Federais, compete:
I - a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais
relativa às competências definidas neste Ato Regimental no âmbito do Tribunal Regional
Federal, do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal de Justiça, das Turmas Recursais e
de Uniformização Regional dos Juizados Especiais Federais, na unidade da federação em
que se localizarem, conforme atos próprios de delegação de competência a serem editados
pelo Procurador-Geral Federal;
II - estabelecer uniformidade, nas unidades localizadas em sua Região, de procedimentos nos processos relacionados no inciso I que tramitem em grau de recurso perante os referidos órgãos colegiados;
III - promover a cobrança amigável ou judicial dos créditos da União reconhecidos nos
processos em trâmite na Justiça do Trabalho, nos termos da delegação firmada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, perante os referidos órgãos colegiados.
Parágrafo único. Onde não houver Serviço de Cobrança e Recuperação de Créditos junto
a Tribunais, as competências previstas nos incisos I, II e III serão exercidas pelo Serviço ou
Seção de Cobrança e Recuperação de Créditos da localidade.
Art. 9º Aos Serviços e Seções de Cobrança e Recuperação de Créditos, integrantes da
estrutura das Procuradorias-Regionais Federais, Procuradorias Federais nos Estados, Procuradorias-Seccionais Federais ou Escritórios de Representação, compete:
I - a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais,
relativa às competências definidas neste Ato Regimental, conforme atos próprios de delegação de competência a serem editados pelo Procurador-Geral Federal;
II - exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos relativas às competências definidas neste Ato Regimental, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11 da
Lei Complementar nº 73, de 1993, conforme atos próprios de delegação de competência a
serem editados pelo Procurador-Geral Federal;
III - promover a cobrança amigável ou judicial dos créditos inscritos em dívida ativa,
bem como dos créditos da União reconhecidos nos processos em trâmite na Justiça do Trabalho, nos termos da delegação firmada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
IV - propor ações visando a recuperação de créditos das autarquias e fundações públicas
federais não inscritos em Dívida Ativa e a responsabilização de terceiros por prejuízos causados às entidades cuja representação lhes caiba, nos termos deste Ato Regimental;
V - executar os honorários advocatícios decorrentes da atuação dos órgãos de execução direta da Procuradoria-Geral Federal e realizar a cobrança judicial de outros
créditos definidos em lei;
VI - acompanhar as ações prioritárias definidas em ato do Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos, mediante atuação específica de grupo de Procuradores
Federais e servidores designados para desempenho dessa atividade;
VII - acompanhar os mecanismos de processamento das informações do contencioso judicial, da dívida ativa e da cobrança judicial sob sua responsabilidade; e
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VIII - apresentar contra-razões aos agravos de instrumento interpostos em processos
originários de sua respectiva área de abrangência e de sua competência, mediante comunicação da unidade que efetivamente acompanha o Tribunal, caso não haja intimação direta à origem.
Parágrafo único. No exercício de suas competências, os Serviços e Seções de Cobrança
e Recuperação de Créditos serão coordenados e supervisionados tecnicamente pela Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos e suas respectivas Divisões.
Art. 10. Às Seções e Setores de Dívida Ativa de Autarquias e Fundações Públicas,
vinculadas aos Serviços ou Seções de Cobrança e Recuperação de Créditos, compete
executar a cobrança amigável ou judicial dos créditos inscritos em dívida ativa dessas
entidades, conforme atos próprios de delegação de competência a serem editados pelo
Procurador-Geral Federal.
Art. 11. Às Seções e Setores de Execução Fiscal Trabalhista, vinculadas aos Serviços ou
Seções de Cobrança e Recuperação de Créditos, compete executar a cobrança junto à Justiça
do Trabalho das contribuições previdenciárias e do imposto de renda retido na fonte, e os
respectivos contenciosos, nos termos da delegação de competência firmada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 12. Aos Chefes dos Serviços de Cobrança e Recuperação de Créditos junto a Tribunais e aos Chefes dos Serviços e Seções de Cobrança e Recuperação de Créditos, subordinados administrativamente aos Procuradores-Regionais Federais, aos Procuradores-Chefes das
Procuradorias Federais nos Estados, aos Procuradores-Seccionais Federais ou aos Chefes
dos Escritórios de Representação, incumbe:
I - receber citações, notificações e intimações nos procedimentos e ações judiciais de sua
competência;
II - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes técnicas emanadas da CoordenaçãoGeral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 13. Aos demais Chefes de Seção e de Setor incumbe auxiliar o Chefe de Serviço de
Cobrança e Recuperação de Créditos junto a Tribunais, ou o Chefe de Serviço ou Seção de
Cobrança e Recuperação de Créditos, no âmbito de suas competências e no que mais for
solicitado, determinando aos Procuradores Federais e demais servidores a eles subordinados
a adoção das medidas necessárias à consecução de seus fins.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 14. Os Serviços, Seções e Setores de que trata este Ato Regimental passam a
integrar as respectivas Procuradorias-Regionais Federais, Procuradorias Federais nos
Estados, Procuradorias-Seccionais Federais e seus Escritórios de Representação, cabendo à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos a orientação técnica de sua atuação.
Parágrafo único - Na localidade em que inexistir sede de Procuradoria Federal ou Procuradoria-Seccional Federal, o Serviço ou Seção de Cobrança e Recuperação de Créditos passa
a funcionar como Escritório de Representação da respectiva Procuradoria-Regional Federal,
Procuradoria Federal no Estado ou Procuradoria-Seccional Federal.
Art. 15. Em cumprimento ao contido no inciso V, do art. 8º da Lei nº 11.098, de 2005, a
Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União providenciará, junto à Diretoria de Recursos
Humanos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a relação nominal completa dos
servidores administrativos em exercício em todas as unidades vinculadas à área de cobrança
de dívida ativa e contencioso fiscal da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, ou
nas unidades do Órgão de Arrecadação da Procuradoria-Geral Federal, com os respectivos
cargos e funções ocupados.
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Art. 16. É extinto o Órgão de Arrecadação da Procuradoria-Geral Federal.
§ 1º Os procuradores federais lotados nas unidades do Órgão de Arrecadação da Procuradoria-Geral Federal ficam lotados nas Procuradorias-Regionais Federais, Procuradorias Federais nos
Estados, Procuradorias-Seccionais Federais e Escritórios de Representação respectivos.
§ 2º As alterações introduzidas por este Ato Regimental não implicam a alteração da localidade de lotação de Procurador Federal.
Art. 17. A Procuradoria-Geral Federal estabelecerá, em ato próprio, a assunção gradativa
das atividades relacionadas à execução da dívida ativa das autarquias e fundações públicas
federais, conforme previsto no art. 22 da Lei nº 11.457, de 2007.
Art. 18. Compete à Procuradoria-Geral Federal, no prazo a que alude o § 1º do art. 16 da
Lei n° 11.457, de 2007:
I - a representação judicial e extrajudicial relacionada ao contencioso fiscal e à execução
da Dívida Ativa do INSS relativa às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e
"c", do parágrafo único, do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições
instituídas a título de substituição a essas e às devidas a terceiros;
II - exercer, em conjunto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as atividades
de consultoria e assessoramento jurídicos relativas às competências tributárias de que trata o
§ 3º do art. 16 da Lei nº 11.457, de 2007, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11
da Lei Complementar nº 73, de 1993;
III - coordenar e orientar as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos relativas às competências previstas nas Leis nº 11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 11.457, de 16
de março de 2007, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11 da Lei Complementar
nº 73, de 1993;
IV - exclusivamente em relação aos créditos inscritos na Dívida Ativa de natureza tributária do INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e até que
haja sua transferência à União:
a) exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos relativos às competências tributárias de que trata o inciso I do § 3º do art. 16 da Lei nº 11.457, de 2007, aplicandose, no que couber, o disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 1993;
b) aprovar pareceres em matéria tributária, visando fixar a orientação jurídica da Dívida
Ativa do INSS;
c) orientar a Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre o cumprimento de sentenças e
ordens judiciais relativas à sua área de atuação.
Art. 19. São extintas as Divisões de Cobrança de Grandes Devedores, ficando as atividades até então desenvolvidas sob a responsabilidade dos Serviços ou Seções de Cobrança e
Recuperação de Créditos.
Art. 20. Os cargos em comissão e as funções gratificadas de que tratam o inciso VI do
art. 2º do Decreto nº 5.255, de 2004, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 6.119, de
2007, serão ocupados, mediante indicação do Procurador-Geral Federal, por membros da
carreira de Procurador Federal ou, excepcionalmente, por servidores administrativos.
Parágrafo único. Os cargos em comissão e as funções gratificadas não previstas neste
Ato Regimental ficam remanejados para a Direção Central da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 21. Face os princípios da continuidade e eficiência dos serviços públicos, em caráter
provisório e até a aprovação da Estrutura Organizacional e do Quadro Demonstrativo dos
cargos em comissão e funções gratificadas da Procuradoria-Geral Federal, ficam mantidas a
representação, a vigência dos atos normativos e convalidados os atos da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS relativos à área da competência tributária referentes às
contribuições sociais, à dívida ativa e ao contencioso fiscal.
Art. 22. O presente Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o Ato Regimental nº 01, de 17 de dezembro de 2004.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 14.6.2007.
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ATO REGIMENTAL Nº 3, DE 15 DE AGOSTO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I
do art. 4°, e o § 1° do art. 45 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo
em vista o inciso IV do art. 4° do Ato Regimental n° 1, de 7 de fevereiro de 1997, e considerando o disposto no art. 37, § 3°, I, da Constituição Federal, e no § 2° do art. 4° do Decreto
n° 3.507, de 13 de junho de 2000,
RESOLVE :

Art. 1° Fica criada a Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União, junto ao Gabinete
do Advogado Geral da União.
Parágrafo único. Incumbe a um dos Adjuntos do Advogado-Geral da União, a ser por
este designado, responder pela Ouvidoria-Geral.
Art. 2° Compete à Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União:
I - receber reclamações, sugestões, denúncias, elogios, pedidos de informações e comentários quanto ao desempenho das atividades da Advocacia-Geral da União, da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional e da Procuradoria-Geral Federal;
II - acolher reclamações, sugestões, pedidos de informações e denúncias dos membros,
servidores e estagiários dos órgãos de direção superior e de execução da Advocacia-Geral da
União que digam respeito às políticas, programas e processos relacionados às atribuições
dos órgãos referidos no inciso I;
III - subsidiar os órgãos da Advocacia-Geral da União com propostas de melhorias na
execução das atividades de gestão administrativa, representação judicial e extrajudicial da
União e consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo;
IV - representar os interesses dos demandantes, externos ou internos, perante a AdvocaciaGeral da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Procuradoria-Geral Federal;
V - propor a adoção de medidas para correção e prevenção de falhas e omissões na prestação do serviço público, bem como sugerir a expedição de atos normativos e de orientações
que objetivem a melhoria da prestação do serviço;
VI - informar adequadamente aos dirigentes da Advocacia-Geral da União, da ProcuradoriaGeral da Fazenda e da Procuradoria-Geral Federal sobre os indicativos de satisfação dos usuários;
VII - funcionar como instrumento de interlocução entre os órgãos da Advocacia-Geral
da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Procuradoria-Geral Federal e o
público externo e interno; e
VIII - responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas pela instituição sobre os procedimentos administrativos de seu interesse.
Parágrafo único - As demandas recebidas pelos órgãos da Advocacia-Geral da União, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Procuradoria-Geral Federal, pertinentes às
competências estabelecidas neste artigo, deverão ser encaminhadas à Ouvidoria-Geral para
as providências cabíveis.
Art. 3° No desempenho das competências decorrentes do art. 2°, cabe ao Ouvidor-Geral
da Advocacia-Geral da União:
I - interagir com os órgãos de direção e de execução da Advocacia-Geral da União, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Procuradoria-Geral Federal, especialmente
para acompanhar as providências adotadas por esses órgãos em razão de reclamações, solicitações ou denúncias apresentadas;
II - requisitar informações ou cópias de documentos aos órgãos descritos no inciso I deste artigo, fixando prazo razoável para o seu atendimento;
III - promover, com o auxílio da Escola Superior da Advocacia-Geral da União, capacitação e treinamento relacionados às atividades de ouvidoria;
IV - estabelecer canais de comunicação com os demandantes externos e internos, que
facilitem e agilizem o fluxo de informações e a solução de seus requerimentos; e
V - encaminhar aos órgãos competentes requerimentos, informações ou denúncias que
não digam respeito às competências constitucionais e legais dos órgãos de direção e de
execução da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da
Procuradoria-Geral Federal.
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Art. 4° Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá, diretamente ou mediante representação, apresentar reclamação, sugestão, elogio ou denúncia ao Ouvidor-Geral.
§ 1° As reclamações, sugestões, elogios ou denúncias serão reduzidas a termo e devidamente formalizadas.
§ 2° As reclamações ou denúncias recebidas devem conter um registro sumário dos fatos
e a identidade do interessado, que será protegida por sigilo sempre que for solicitado.
§ 3° O Ouvidor-Geral não apreciará questões que tenham por objeto a análise de decisão
judicial ou questão submetida à apreciação do Poder Judiciário.
§ 4° Os processos formalizados perante o Ouvidor-Geral não interrompem ou suspendem os prazos de interposição de requerimentos ou recursos administrativos perante os
órgãos da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da
Procuradoria-Geral Federal.
Art. 5° O Ouvidor-Geral deverá cooperar com as Ouvidorias dos órgãos da Administração
Federal, Estadual, Municipal, e privadas, visando salvaguardar direitos e garantir a qualidade das
ações e serviços prestados pelos órgãos de direção e de execução da Advocacia-Geral da União,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 6° O Ouvidor-Geral, quando for o caso, deve guardar sigilo das informações levadas ao seu conhecimento no exercício de suas funções.
Art. 7° O Gabinete do Advogado-Geral da União e a Secretaria-Geral da AdvocaciaGeral da União prestarão o apoio necessário à instalação e funcionamento da OuvidoriaGeral da Advocacia-Geral da União.
Art. 8° Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 21.8.2007.

ATO REGIMENTAL Nº 5, DE 27 DE SETEMBRO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º,

incisos I e XIV, e 45 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, o art. 8º-F da
Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e o art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001, resolve:
Art. 1º Editar o presente Ato Regimental, dispondo sobre a competência, a estrutura e o funcionamento da Consultoria-Geral da União e as atribuições de seu titular e demais dirigentes.
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA

Art. 2º A Consultoria-Geral da União, órgão de direção superior da Advocacia-Geral da
União, direta e imediatamente subordinada ao Advogado-Geral da União, tem como titular o
Consultor-Geral da União.
Parágrafo único. O Consultor-Geral da União, cargo de natureza especial, escolhido entre bacharéis em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade, é nomeado, em
comissão, pelo Presidente da República.
Art. 3º Compete à Consultoria-Geral da União:
I - colaborar com o Advogado-Geral da União no assessoramento jurídico ao Presidente da
República, produzindo pareceres, notas, estudos, informações e outros trabalhos jurídicos;
II - preparar as informações a serem prestadas pelo Presidente da República ao Supremo
Tribunal Federal;
III - atuar na representação extrajudicial da União, inclusive perante o Tribunal de Contas da União;
IV - assistir o Advogado-Geral da União no controle interno da legalidade dos atos da
Administração Federal;
V - assistir o Advogado-Geral da União na interpretação da Constituição, das leis, dos
tratados e demais atos normativos a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da
Administração Federal;
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VI - participar do deslinde de controvérsia jurídica entre órgãos e entidades da Administração Federal, objetivando sua solução em sede administrativa;
VII - participar, quando determinado pelo Advogado-Geral da União, de estudo de assunto a cargo do órgão jurídico de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
VIII - orientar e coordenar a atuação das Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos equivalentes e dos Núcleos de Assessoramento Jurídico, em especial no que concerne a:
a) controle interno da legalidade dos atos administrativos; e
b) elaboração ou alteração de teses e enfrentamento de temas que lhes sejam comuns;
IX - coordenar a elaboração de anteprojetos de leis, de medidas provisórias e de outros
atos normativos de interesse da Advocacia-Geral da União;
X - cooperar no exame e na elaboração de anteprojetos de lei, de medidas provisórias e
de outros atos normativos, e prestar esclarecimentos e demais subsídios jurídicos aos membros do Poder Legislativo quando necessário;
XI - analisar projetos de lei submetidos à sanção do Presidente da República;
XII - participar de grupos especiais constituídos para a análise de temas estratégicos;
XIII - coordenar os trabalhos do Colégio de Consultoria, criado pelo Ato Regimental nº
1, de 5 de março de 2007;
XIV - submeter ao Advogado-Geral da União proposta de alteração de ato regimental da
Consultoria-Geral da União; e
XV - desenvolver outras atividades determinadas pelo Advogado-Geral da União.
Parágrafo único. Para o deslinde de controvérsia jurídica de que trata o inciso VI deste
artigo é indispensável que a solicitação esteja devidamente fundamentada e instruída com as
manifestações divergentes emitidas pelos órgãos jurídicos respectivos.(NR) (Incluído pelo Ato
Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA

Art. 4º Integram a Consultoria-Geral da União:
I - o Consultor-Geral da União;
II - o Gabinete do Consultor-Geral da União;
III - a Consultoria da União;
IV - o Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos - DECOR;
V - o Departamento de Análise de Atos Normativos - DENOR;
VI - o Departamento de Assuntos Extrajudiciais - DEAEX;
VII - o Departamento de Informações Jurídico Estratégicas -DEINF;
VIII - a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF; e
IX - os Núcleos de Assessoramento Jurídico.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Do Consultor-Geral da União

Art. 5º São atribuições do Consultor-Geral da União:
I - dirigir e representar a Consultoria-Geral da União;
II - colaborar com o Advogado-Geral da União no assessoramento jurídico do Presidente da
República, nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993;
III - atuar na representação extrajudicial da União, inclusive perante o Tribunal de Contas da União;
IV - apreciar os pareceres, as notas, as informações e outros trabalhos jurídicos elaborados no âmbito da Consultoria-Geral da União e submetê-los ao Advogado-Geral da União se
for o caso. (Redação dada pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
V - editar e consolidar as orientações da Consultoria-Geral da União, com base em pareceres, notas ou informações aprovados pelo Advogado-Geral da União;
VI - determinar a realização de atividades conciliatórias pelos Núcleos de Assessoramento Jurídico;
VII - propor ao Advogado-Geral da União a adoção ou a alteração de tese jurídica;
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VIII - propor ao Advogado-Geral da União a emissão de parecer para os fins e efeitos do
art. 40 da Lei Complementar nº 73, de 1993, inclusive dos que lhe forem sugeridos pelas
Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos equivalentes. (NR) (Redação dada pelo Ato
Regimental nº 1, de 2.7.2008 – D. O. de 3.7.2008)

IX - requisitar a autoridades, órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer
subsídios que se façam necessários à atuação da Consultoria-Geral da União, aplicando-se à
hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 1995;
X - conduzir os procedimentos necessários ao encaminhamento pelo Advogado-Geral da
União, ao Presidente da República, de nome indicado por Ministro de Estado para ocupar o
cargo de Consultor Jurídico ou equivalente;
XI - propor ao Advogado-Geral da União a realização de correições extraordinárias pela
Corregedoria-Geral da Advocacia da União;
XII - indicar membros e servidores em exercício na Consultoria-Geral da União para representá-lo em reuniões e grupos de trabalho, atribuir-lhes função, serviço, missão ou estudo
em qualquer parte do território nacional;
XIII - indicar membros e servidores em exercício na Consultoria-Geral da União para a
participação em programas e cursos de treinamento ou aperfeiçoamento;
XIV - submeter ao Advogado-Geral da União proposta de nomeação e exoneração dos titulares de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito da Consultoria-Geral da União;
XV - propor ao Advogado-Geral da União:
a) a lotação ou o exercício, na Consultoria-Geral da União, de membros e servidores da
Instituição necessários ao seu regular funcionamento; e
b) a requisição, a órgão ou entidade pública da Administração Federal, de servidor para
ter exercício na Consultoria-Geral da União;
XVI - apreciar as análises referentes aos relatórios finais de processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Advocacia-Geral da União, por força do
inciso VI do art. 5º da Lei Complementar nº 73, de 1993, quando determinado pelo
Advogado-Geral da União;
XVII - propor ao Advogado-Geral da União que, de ofício ou atendendo a solicitação de
autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública federal,
promova a intervenção prevista no art. 5º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997;
XVIII - propor ao Advogado-Geral da União a avocação, integração ou coordenação dos
trabalhos a cargo de órgão jurídico de empresa pública ou sociedade de economia mista, nos
termos do art. 8º-C da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995; e
XIX - desempenhar outras atividades determinadas pelo Advogado-Geral da União.
Parágrafo único. Quando houver solicitação de reexame de parecer, nota, informação ou
outro trabalho jurídico aprovado em última instância pelo Consultor-Geral da União, nos
termos do inciso IV deste artigo, a matéria será submetida ao Advogado-Geral da União.
(NR) (Incluído pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
Seção II
Do Gabinete do Consultor-Geral da União

Art. 6º Compete ao Gabinete do Consultor-Geral da União:
I - auxiliar o Consultor-Geral da União em sua representação, nas relações públicas e no
expediente pessoal;
II - cuidar da correspondência do Consultor-Geral da União e manter atualizado o seu
arquivo pessoal;
III - organizar a agenda, a pauta de audiências e as viagens do Consultor-Geral da União;
IV - planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades de comunicação social;
V - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas à atuação
da Consultoria-Geral da União e encarregar-se do cerimonial; e
VI - executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Consultor-Geral da União.
Art. 7º Integram o Gabinete do Consultor-Geral da União:
I - o Chefe de Gabinete; e
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II - a Coordenação-Geral de Assuntos Administrativos, à qual incumbe planejar, dirigir,
coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades de apoio técnicoadministrativo necessárias à atuação da Consultoria-Geral da União.
Seção III
Da Consultoria da União

Art. 8º Compete à Consultoria da União, integrada pelos Consultores da União, elaborar
pareceres, notas, informações, pesquisas, estudos e outros trabalhos jurídicos que lhe sejam
atribuídos pelo Consultor-Geral da União.
Seção IV
Dos Departamentos

Art. 9º Compete ao Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos - DECOR:
I - orientar e coordenar os trabalhos das Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos
equivalentes e dos Núcleos de Assessoramento Jurídico, especialmente no que se refere à:
a) uniformização da jurisprudência administrativa;
b) correta aplicação das leis e observância dos pareceres, notas e demais orientações da
Advocacia-Geral da União; e
c) prevenção de litígios de natureza jurídica; e
II - propor ao Consultor-Geral da União medidas relacionadas à atuação das Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos equivalentes e dos Núcleos de Assessoramento Jurídico.
Art. 10. Integram o DECOR:
I - a Coordenação-Geral de Orientação, à qual incumbe:
a) atuar na orientação das Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos equivalentes
e dos Núcleos de Assessoramento Jurídico para a correta aplicação da Constituição, das leis
e demais atos normativos; e
b) atuar na solução de controvérsias e na uniformização de teses jurídicas;
II - a Coordenação-Geral de Análise Preventiva e Sistematização, à qual incumbe:
a) identificar questões jurídicas relevantes ocorrentes nos diversos órgãos da Administração Federal;
b) acompanhar as decisões judiciais e, em articulação com os órgãos competentes, as
decisões administrativas, a fim de melhor orientar os órgãos consultivos; e
c) articular-se com os órgãos de representação judicial da União para a uniformização e
consolidação das teses adotadas nas atividades de consultoria e assessoramento jurídico e de
representação judicial da União.
Art. 11. Compete ao Departamento de Análise de Atos Normativos - DENOR:
I - coordenar a elaboração de anteprojetos de leis, de medidas provisórias e de outros atos normativos de interesse da Advocacia-Geral da União;
II - analisar anteprojetos de lei, de medidas provisórias e de outros atos normativos, e
prestar esclarecimentos e demais subsídios jurídicos aos membros do Poder Legislativo,
quando necessário;
III - analisar projetos de lei submetidos à sanção do Presidente da República; e
IV - participar de grupos de trabalho ou comissões voltados para a elaboração de atos
normativos.
Art. 12. Integra o DENOR a Coordenação-Geral de Elaboração e Análise de Projetos, à
qual incumbe:
I - coordenar a elaboração de anteprojetos de leis, de medidas provisórias e de outros atos normativos de interesse da Advocacia-Geral da União;
II - colaborar na análise e na elaboração de anteprojetos de leis, de medidas provisórias e de
outros atos normativos de interesse de outros órgãos da Administração Federal quando for o caso;
III - participar de grupos de trabalho ou comissões voltados para a elaboração de atos
normativos;
IV - prestar esclarecimentos e demais subsídios jurídicos aos membros do Poder Legislativo,
em articulação com a Assessoria Parlamentar da Advocacia-Geral da União quando necessário;
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V - analisar propostas de emenda à Constituição e projetos de lei de interesse da Advocacia-Geral da União ou de outros órgãos da Administração Federal em tramitação no Congresso Nacional e fornecer subsídios ao Consultor-Geral da União quando solicitado;
VI - analisar projetos de lei submetidos à sanção do Presidente da República.
Art. 13. Compete ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais - DEAEX:
I - assessorar o Consultor-Geral da União em suas atividades de representação extrajudicial
da União e no aprimoramento da atuação dos órgãos consultivos no combate à corrupção e ao
desvio de recursos públicos; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
II - coordenar a representação da União perante o Tribunal de Contas da União e realizar
sustentações orais por delegação do Consultor-Geral da União;
III - acompanhar os processos de interesse da União em trâmite no Tribunal de Contas
da União;
IV - consolidar as orientações do Tribunal de Contas da União que devam ser disseminadas aos órgãos jurídicos da Administração Federal;
V - elaborar notas pertinentes às ações em curso no Tribunal de Contas da União a fim
de orientar a Administração Federal quanto às providências cabíveis;
VI - proceder à análise de constitucionalidade e de legalidade de acordos, tratados e
convênios internacionais a serem celebrados pela União quando determinado pelo Advogado-Geral da União; e
VII - acompanhar, em articulação com as Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos equivalentes, a celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
pelos órgãos da Administração Federal direta.
Art. 14. Integram o DEAEX:
I - a Coordenação-Geral de Acompanhamento da Atuação perante o Tribunal de Contas
da União, à qual incumbe:
a) acompanhar os processos de interesse da União em trâmite no Tribunal de Contas da
União mediante a elaboração de petições, recursos, sustentações orais, memoriais e demais
peças processuais pertinentes;
b) elaborar notas e pareceres unificando o posicionamento da Administração Pública em
face das decisões do Tribunal de Contas da União; e
c) consolidar as orientações do Tribunal de Contas da União que devam ser disseminadas aos órgãos jurídicos da Administração Federal;
II - a Coordenação-Geral de Assuntos Especiais e Internacionais, à qual incumbe:
a) examinar questões relativas a processos extrajudiciais diretamente trazidas à sua consideração por órgãos e entidades da Administração Federal;
b) acompanhar, em articulação com as Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos
equivalentes, a celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta pelos
órgãos da Administração Federal direta; e
c) examinar questões relativas à legalidade e constitucionalidade de acordos, tratados e
convênios internacionais a serem celebrados pela União quando determinado pelo Advogado-Geral da União.
III - a Coordenação-Geral de Atuação Preventiva à Corrupção e ao Desvio de Recursos
Públicos, à qual incumbe: (Incluído pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
a) articular-se com os órgãos jurídicos e com os de fiscalização e controle, com a finalidade de identificar as fases vulneráveis dos procedimentos administrativos; (Incluída pelo Ato
Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)

b) propor a edição de instruções ou orientações normativas referentes a padronização da análise de processos administrativos e a uniformização de entendimento a respeito de questões jurídicas em processos dessa natureza; e (Incluída pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
c) articular-se com os órgãos de fiscalização e controle, para identificar possibilidades
de atuação conjunta, com a finalidade de prevenir a corrupção e o desvio de recursos públicos. (NR) (Incluída pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
Art. 15. Compete ao Departamento de Informações Jurídico-Estratégicas - DEINF:
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I - registrar, classificar, processar, tratar tecnicamente e arquivar as manifestações jurídicas produzidas na Consultoria-Geral da União;
II - prestar assessoria técnica à Consultoria-Geral da União e organizar e padronizar seus
procedimentos administrativos; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
III - supervisionar, coordenar, orientar e prestar apoio às atividades do Núcleo Setorial de Gestão Estratégica de que trata o art. 2º do Ato Regimental nº 3, de 21 de julho de 2008, que dispõe
sobre o Sistema de Gestão Estratégica da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal e dá outras providências; e (NR) (Redação dada pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
IV - elaborar pesquisas jurídicas solicitadas pelos servidores e membros da ConsultoriaGeral da União.
Art. 16. Integram o DEINF:
I - a Coordenação-Geral de Tratamento da Informação, à qual incumbe:
a) arquivar as manifestações jurídicas elaboradas na Consultoria-Geral da União e encaminhar os pareceres para guarda na biblioteca;
b) processar tecnicamente as manifestações jurídicas a serem disponibilizadas nos sistemas de informação em uso na Consultoria-Geral da União;
c) acompanhar e registrar os atos de interesse da Consultoria-Geral da União publicados
no Diário Oficial da União e no Diário da Justiça;
d) providenciar informações e material bibliográfico requerido pelos órgãos integrantes
da Consultoria-Geral da União; e
e) subsidiar a atuação dos advogados e órgãos integrantes da Consultoria-Geral da União em
sua atividade jurídica por meio de consultas a sítios da internet, a rede de bibliotecas, a sistemas
de informação e a manifestações produzidas no âmbito da Consultoria-Geral da União;
II - a Coordenação-Geral de Gestão da Informação, à qual incumbe:
a) orientar e assessorar os membros e servidores em exercício na Consultoria-Geral da
União quanto ao uso de sistemas e recursos tecnológicos;
b) organizar e manter o acervo eletrônico das manifestações jurídicas elaboradas na
Consultoria-Geral da União;
c) estabelecer padrões para os procedimentos administrativos, visando à gestão da informação no âmbito da Consultoria Geral da União;
d) coordenar as atividades de captação de informações com vistas ao seu armazenamento e divulgação em meio eletrônico;
e) avaliar permanentemente os sistemas informatizados da Advocacia-Geral da União,
aferindo a sua adequação às necessidades da Consultoria-Geral da União; e
f) auxiliar a elaboração dos modelos de relatórios necessários ao gerenciamento da Consultoria-Geral da União, disponibilizando-os em meio eletrônico.
Seção V
Da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal

Art. 17. Compete à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF:
I - identificar as controvérsias jurídicas entre órgãos e entidades da Administração Federal, bem como entre esses e os Estados ou Distrito Federal, e promover a conciliação entre
eles; (Redação dada pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
II - manifestar-se quanto ao cabimento e à possibilidade de conciliação;
III - sugerir ao Consultor-Geral da União, se for o caso, a arbitragem das controvérsias não
solucionadas por conciliação; e (Redação dada pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
IV - supervisionar as atividades conciliatórias no âmbito de outros órgãos da AdvocaciaGeral da União.
Art. 18. Integram a CCAF a 1ª e a 2ª Coordenações-Gerais de Conciliação e Arbitragem,
às quais incumbe desempenhar as competências estabelecidas no caput.
Parágrafo único. As Coordenações-Gerais de que trata o caput deste artigo são compostas
por conciliadores designados por ato do Advogado-Geral da União dentre os integrantes da
Advocacia-Geral da União. (NR) (Redação dada pelo Ato Regimental nº 2, de 9.4.2009 – D. O. de 14.4.2009)
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Seção VI
Dos Núcleos de Assessoramento Jurídico

Art. 19. Compete aos Núcleos de Assessoramento Jurídico:
I - assessorar os órgãos e autoridades da Administração Federal Direta localizados fora
do Distrito Federal quanto às matérias de competência legal ou regulamentar desses órgãos e
autoridades, sem prejuízo da competência das Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou
órgãos equivalentes prevista no art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 1993;
II - fixar a interpretação da Constituição, das leis e dos demais atos normativos quando
não houver orientação normativa da Advocacia-Geral da União;
III - elaborar estudos jurídicos solicitados pelos órgãos e autoridades assessorados em
matéria de competências destes;
IV - orientar os órgãos e autoridades assessorados, quando for o caso, quanto à forma
pela qual devam ser prestadas informações e cumpridas decisões judiciais que as unidades
da Procuradoria-Geral da União entendam prontamente exeqüíveis;
V - atuar em conjunto com os representantes judiciais da União, especialmente quanto
ao preparo das teses de defesa da União, quando for o caso;
VI - assistir os órgãos e autoridades assessorados no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por eles praticados ou já efetivados;
VII - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito dos órgãos assessorados:
a) os textos de editais de licitação e os respectivos contratos ou instrumentos congêneres
a serem celebrados e publicados; e
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade ou decidir a dispensa de licitação;
VIII - analisar processos administrativos e disciplinares, recursos, pedidos de reconsideração, de revisão e outros atos jurídicos pertinentes relativos aos órgãos e autoridades assessorados;
IX - atuar junto às Secretarias de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e às
unidades da Controladoria da União nos Estados e fornecer subsídios à atuação do Departamento de Assuntos Extrajudiciais - DEAEX;
X - realizar atividades conciliatórias quando determinado pelo Consultor-Geral da União;
XI - estabelecer intercâmbio de informações com outras unidades da Advocacia-Geral
da União e com unidades jurídicas de órgãos e instituições da Administração Pública e dos
demais Poderes; e
XII - zelar pela observância das orientações emanadas dos órgãos de direção da Advocacia-Geral da União.
Art. 20. As consultas dirigidas aos Núcleos de Assessoramento Jurídico que requeiram a
manifestação de Consultoria Jurídica de Ministério, ou órgão equivalente, a ela serão encaminhadas pelo Coordenador-Geral mediante comunicação ao órgão consulente.
Art. 21. Os expedientes e as consultas recebidas das autoridades e dos órgãos assessorados ou de servidores por eles expressamente designados devem conter elementos suficientes
para a sua compreensão, devendo ser autuados e numerados.
Parágrafo único. Os Coordenadores-Gerais dos Núcleos de Assessoramento Jurídico devem solicitar a complementação dos processos que lhes sejam submetidos sempre que não
estiverem suficientemente instruídos.
Art. 22. As controvérsias de interpretação entre os Núcleos de Assessoramento Jurídico,
entre eles e as Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos equivalentes, ou entre eles e
as demais unidades da Advocacia-Geral da União, deverão ser encaminhadas ao Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos - DECOR.
Parágrafo único. Outras questões jurídicas controvertidas e relevantes, ainda que circunscritas a um único Núcleo, deverão ser encaminhadas ao Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos - DECOR.
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CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 23. Aos Diretores de Departamentos, ao Diretor da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal e aos Coordenadores-Gerais de Núcleos de Assessoramento Jurídico, em suas áreas de competência, incumbe:
I - planejar, dirigir, coordenar, supervisionar, orientar, controlar e avaliar as atividades
desenvolvidas nas respectivas unidades; e
II - desenvolver outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo Consultor-Geral da União.
Parágrafo único. Os Diretores de Departamentos, o Diretor da Câmara de Conciliação e
Arbitragem da Administração Federal e os Coordenadores-Gerais de Núcleos de Assessoramento Jurídico, no interesse do serviço, podem atribuir encargos e atividades às unidades
técnicas e aos servidores sob sua supervisão, bem assim redistribuir trabalhos, de modo a
evitar acúmulo de serviço ou perda de prazos.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 24. O Consultor-Geral da União pode expedir instruções complementares a este Ato
Regimental, disciplinando os trabalhos da Consultoria-Geral da União.
Art. 25. Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 26. Ficam revogados o Ato Regimental nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e os arts. 3º e
4º do Ato Regimental nº 3, de 10 de abril de 2002.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 28.9.2007.

ATO REGIMENTAL Nº 1, DE 2 DE JULHO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I, XI, e XII do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em
vista o disposto no inciso II do art. 28 e no art. 43 da referida Lei, e no Decreto nº 2.346, de
10 de outubro de 1997, resolve:
Art. 1° Este Ato Regimental dispõe sobre a edição e a aplicação de Súmulas da Advocacia-Geral da União.
Art. 2º As Súmulas da AGU representam a consolidação da jurisprudência iterativa dos
Tribunais e têm caráter obrigatório para os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Parágrafo único. Entende-se por jurisprudência iterativa dos Tribunais, para os efeitos
deste Ato Regimental, as decisões judiciais do Tribunal Pleno ou de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal, dos Órgãos Especiais ou das Seções Especializadas dos Tribunais Superiores, ou de ambas as Turmas que as compõem, em suas respectivas áreas de
competência, que consagram entendimento repetitivo, unânime ou majoritário, dos seus
membros, acerca da interpretação da Constituição ou de lei federal em matérias de interesse
da União, suas autarquias e fundações.
Art. 3° As Súmulas da AGU serão publicadas no Diário Oficial da União, Seção 1, por
três dias consecutivos, fazendo referência à legislação pertinente e à jurisprudência que
fundamenta a sua edição.
Art. 4º Compete ao Secretário-Geral de Contencioso propor ao Advogado-Geral da União a
edição de Súmulas da AGU, resultantes da jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores e do
Supremo Tribunal Federal, bem como as providências pertinentes à sua edição.
Parágrafo único. Até o dia 31 de janeiro de cada ano, o Secretário-Geral de Contencioso
consolidará as Súmulas da AGU e as encaminhará ao Advogado-Geral da União para publicação no Diário Oficial da União, Seção 1, por três dias consecutivos.
Art. 5º O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Procurador-Geral da União, o Consultor-Geral da União e o Procurador-Geral Federal poderão encaminhar ao Secretário-Geral
de Contencioso propostas de edição de Súmulas da AGU, referentes a matérias de suas
respectivas áreas de atuação, com manifestação fundamentada quanto ao seu cabimento,
instruída com cópias do inteiro teor dos acórdãos que firmaram o entendimento suscetível de
ser sumulado.
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§ 1º Caso o Secretário-Geral de Contencioso entenda indevida a edição de Súmula, dará
ciência de sua manifestação ao proponente, que poderá fornecer novos elementos que fundamentem a sua proposta.
§ 2º Havendo concordância com a edição de Súmula, ou, no caso de discordância, após a
nova oitiva de seu proponente, prevista no § 1º, o Secretário-Geral de Contencioso encaminhará a proposta ao Advogado-Geral da União para decisão.
Art. 6º É vedado aos membros da Advocacia-Geral da União, aos Procuradores Federais
e aos Procuradores do Banco Central do Brasil contrariar Súmula da AGU.
§ 1º Os membros da Advocacia-Geral da União, Procuradores Federais e Procuradores do
Banco Central do Brasil que estejam em exercício em órgãos de consultoria e assessoramento
jurídicos da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal ou da ProcuradoriaGeral do Banco Central do Brasil ficam autorizados a reconhecer pedidos administrativos e
devem orientar os órgãos e autoridades junto aos quais atuam a deferir administrativamente os
pedidos cujos fundamentos estejam em integral consonância com Súmula da AGU.
§ 2º Os membros da Advocacia-Geral da União, Procuradores Federais e Procuradores
do Banco Central do Brasil que estejam em exercício nos órgãos de representação judicial
da União ou de suas autarquias e fundações ficam autorizados a reconhecer a procedência do
pedido, não contestar, não recorrer e desistir dos recursos já interpostos contra decisões
judiciais nos casos que estejam em integral consonância com Súmula da AGU.
§ 3º A aplicação dos §§ 1º e 2º não desobriga o oferecimento de resposta e a argüição de
matérias processuais, prescrição, decadência, matérias do art. 301 do Código de Processo
Civil e outras de ordem pública.
Art. 7º Os atuais "Enunciados da Súmula da Advocacia-Geral da União" passam a denominar-se Súmulas da Advocacia-Geral da União, mantidas inalteradas sua numeração e redação.
Art. 8º O disposto neste Ato Regimental aplica-se inclusive às Súmulas da AGU vigentes na data da sua publicação, observada a regra do art. 7º.
Art. 9º O inciso VIII do art. 5º do Ato Regimental nº 5, de 27 de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5º ...............................................................................................................................
VIII - propor ao Advogado-Geral da União a emissão de parecer para os fins e efeitos do art. 40 da Lei Complementar nº 73, de 1993, inclusive dos que lhe forem sugeridos pelas Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos equivalentes." (NR)
Art. 10. Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogados o Ato Regimental nº 2, de 25 de junho de 1997, e o inciso XV
do art. 3º do Ato Regimental nº 5, de 19 de junho de 2002.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 3.7.2008.

ATO REGIMENTAL Nº 3, DE 21 DE JULHO DE 2008.
Dispõe sobre o Sistema de Gestão Estratégica da
Advocacia-Geral da União e da ProcuradoriaGeral Federal, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições a ele conferidas pelo inciso I
do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Constituir o Núcleo de Gestão Estratégica - NUGE, subordinado ao Gabinete do
Advogado-Geral da União Substituto, com a finalidade de supervisionar, coordenar, orientar
e promover as ações de gestão estratégica da Advocacia-Geral da União - AGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF.
Parágrafo único. A gestão estratégica referida no caput será orientada pelos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, participação,
transparência, economicidade, simplificação, coordenação e continuidade.
Art. 2º A Secretaria-Geral de Contencioso, a Procuradoria-Geral da União, a Consultoria-Geral da União, a Corregedoria-Geral da Advocacia da União, a Procuradoria-Geral Federal, a Escola da Advocacia-Geral da União e a Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
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União deverão dispor de Núcleos Setoriais de Gestão Estratégica, constituídos de, no máximo, três servidores, responsáveis pela gestão estratégica dos respectivos órgãos.
Parágrafo único. Os dirigentes dos órgãos descritos no caput indicarão, no prazo de cinco dias, a contar da publicação deste Ato Regimental, os nomes dos servidores que integrarão seus Núcleos Setoriais de Gestão Estratégica.
Art. 3º Ao NUGE compete:
I - auxiliar o Advogado-Geral da União Substituto na coordenação, orientação, supervisão e promoção da gestão estratégica da AGU e da PGF;
II - coordenar e orientar o processo de elaboração do Planejamento Estratégico da AGU
e da PGF, integrando as propostas setoriais e acompanhando sua execução;
III - homologar procedimentos técnicos, operacionais e metodológicos;
IV - consolidar estatísticas setoriais e administrar o sistema de indicadores de gestão;
V - gerir os riscos e oportunidades verificados no âmbito da Advocacia-Geral da União
e da Procuradoria-Geral Federal
VI - coordenar a realização de pesquisas estatísticas e de satisfação, sobretudo as de abrangência nacional;
VII - apreciar propostas de contratações de empresas de consultoria, na área de gestão e
planejamento estratégico e
VIII - acompanhar o desempenho das metas de serviço estabelecidas.
Parágrafo único. No exercício de suas competências, o NUGE poderá requisitar informações diretamente a quaisquer órgãos da AGU e da PGF.
Art. 4º Aos núcleos de que trata o art. 2º, em suas respectivas áreas de atuação, compete:
I - auxiliar o dirigente do órgão na orientação, supervisão e promoção de sua gestão estratégica;
II - propor, elaborar, executar e acompanhar o planejamento estratégico setorial;
III - propor e supervisionar indicadores de gestão para o setor;
IV - propor metas para o setor e acompanhar a sua implementação;
V - auxiliar o NUGE no gerenciamento de riscos e oportunidades no seu setor;
VI - executar o mapeamento dos processos de serviços do setor e
VII - emitir relatórios sobre suas atividades.
§ 1º As competências previstas nos incisos II a VI serão exercidas sob a coordenação e
orientação do Comitê Técnico de Gestão Estratégica previsto no art. 5º.
§ 2º No exercício de suas competências, os Núcleos Setoriais de Gestão Estratégica poderão requisitar informações diretamente a quaisquer órgãos dos seus respectivos setores.
Art. 5º O NUGE e os núcleos de que trata o art. 2º constituirão, sob a coordenação do
primeiro, o Comitê Técnico de Gestão Estratégica, que atuará de maneira solidária e cooperativa, competindo-lhe:
I - propor indicadores de gestão e metas de serviço;
II - realizar estudos e dirimir questões de natureza técnica relativas à gestão estratégica;
III - elaborar roteiros, manuais, normas, regulamentos e outros instrumentos direcionadores do processo de gestão e planejamento estratégico;
IV - elaborar, em conjunto com a Escola da AGU, estratégia de treinamento e formação
de quadros na área de gestão e planejamento estratégico e
V - elaborar, em conjunto com a Assessoria de Comunicação, estratégia de comunicação
relacionada às suas competências.
§ 1º As deliberações tomadas pelo comitê referido no caput deverão ser submetidas,
quando necessário, à Comissão de Assessoramento à Gestão Institucional - CAGI.
§ 2º A Chefia de Gabinete do Advogado-Geral da União, a Ouvidoria-Geral da AGU e a
Assessoria de Comunicação indicarão um representante para participar das deliberações do
comitê referido no caput.
Art. 6º Compete ao Advogado-Geral da União Substituto editar as normas complementares
necessárias à aplicação deste Ato Regimental, inclusive a aprovação de manuais e regulamentos.
Art. 7º Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 22.7.2008.
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ATO REGIMENTAL Nº 5, DE 22 DE OUTUBRO DE 2008.
Dispõe sobre a competência, a estrutura e o
funcionamento do Departamento de Assuntos Jurídicos Internos da Advocacia-Geral
da União.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º
incisos I e XIV, e 45 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no Decreto nº 6.120, de 20 de maio de 2007, resolve:
Art. 1º Editar o presente Ato Regimental, que dispõe sobre a competência, a estrutura e
o funcionamento do Departamento de Assuntos Jurídicos Internos (DAJI) da AdvocaciaGeral da União (AGU), órgão direta e imediatamente subordinado ao Advogado-Geral da
União Substituto.
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA

Art. 2º Incumbe ao DAJI o assessoramento jurídico ao Advogado-Geral da União, ao
seu substituto e à Secretaria-Geral quanto aos assuntos internos da AGU, ressalvada a competência específica da Consultoria-Geral da União (CGU) e de outros órgãos de direção
superior da Instituição, assim como da Procuradoria-Geral Federal (PGF).
§ 1º O DAJI prestará assessoramento jurídico a outros órgãos da AGU nos casos previstos neste Ato Regimental e em outros que lhe determinar o Advogado-Geral da União ou
seu substituto.
§ 2º Ficam atribuídas ao DAJI, no seu âmbito de atuação, as competências fixadas no
art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 11 de fevereiro de 1993, da seguinte forma:
I - assistir o Advogado-Geral da União e seu substituto no controle interno da legalidade
dos atos a serem por eles praticados ou já efetivados;
II - analisar matérias atinentes aos membros e servidores da AGU;
III - examinar a legalidade e juridicidade de processos administrativos disciplinares e de
sindicância relativos aos servidores da AGU;
IV - examinar a constitucionalidade, a legalidade, a regularidade jurídico-formal e a técnica legislativa dos atos normativos a serem editados pelo Advogado-Geral da União, pelo
seu substituto ou pelo Secretário-Geral;
V - examinar, prévia e conclusivamente, a legalidade e juridicidade dos convênios, protocolos, acordos de cooperação e instrumentos congêneres a serem celebrados pelas autoridades assessoradas;
VI - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida nas áreas de atuação da Secretaria-Geral quando não
houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;
VII - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da Secretaria-Geral e, conforme o
caso, das Unidades Regionais de Atendimento:
a) minutas de edital de licitação e dos respectivos contratos e termos aditivos; e
b) os atos de reconhecimento de inexigibilidade ou de dispensa de licitação;
VIII - orientar a Secretaria-Geral quanto à forma de cumprimento das diligências do
Tribunal de Contas da União;
IX - fornecer elementos de direito solicitados pelos membros da AGU para subsidiar defesa judicial e extrajudicial da União nas matérias de sua competência;
X - fornecer subsídios nos Mandados de Segurança impetrados em face do AdvogadoGeral da União, do Advogado-Geral da União Substituto, do Conselho Superior da AGU ou
de autoridades da Secretaria-Geral;
XI - cumprir e fazer cumprir a orientação normativa emanada do Advogado-Geral da
União; e
XII - desenvolver outras atividades determinadas pelo Advogado-Geral da União ou seu
substituto.
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CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 3º O DAJI tem a seguinte estrutura:
I - Coordenação-Geral de Assuntos Administrativos de Pessoal;
II - Coordenação-Geral de Licitações, Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres;
III - Coordenação-Geral de Atos Normativos Internos e Assuntos Judiciais.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

Art. 4º Compete à Coordenação-Geral de Assuntos Administrativos de Pessoal:
I - analisar matérias atinentes aos membros e servidores da Advocacia-Geral da União;
II - examinar a legalidade e juridicidade de processos administrativos disciplinares e de
sindicância relativos aos servidores da AGU;
III - realizar estudos sobre questões relativas às matérias suscitadas pelas unidades da estrutura da Secretaria-Geral.
Art. 5º Compete à Coordenação-Geral de Licitações, Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres:
I - examinar prévia e conclusivamente, no âmbito da Secretaria-Geral e, conforme o caso, das Unidades Regionais de Atendimento:
a) os textos de editais de licitações e respectivos contratos e termos aditivos; e
b) os atos de reconhecimento de inexigibilidade ou de dispensa da licitação;
II - examinar a legalidade, a regularidade e a eficácia dos convênios, protocolos, acordos
de cooperação e instrumentos congêneres a serem celebrados pelo Advogado-Geral da
União, pelo Advogado-Geral da União Substituto ou pelo Secretário-Geral, bem como os
respectivos termos aditivos; e
III - examinar questões jurídicas suscitadas incidentalmente na execução e prestação de
contas de contratos, convênios, acordos de cooperação e instrumentos congêneres.
Art. 6º Compete à Coordenação-Geral de Atos Normativos Internos e Assuntos
Judiciais:
I - examinar a constitucionalidade, a legalidade, a regularidade jurídico-formal e a técnica legislativa dos atos normativos a serem editados pelo Advogado-Geral da União, pelo seu
substituto ou pelo Secretário-Geral;
II - fornecer elementos de direito solicitados pelos membros da AGU para subsidiar defesa judicial e extrajudicial da União nas matérias de competência de DAJI;
III - orientar a Secretaria-Geral quanto à forma de cumprimento das diligências do Tribunal de Contas da União; e
IV - fornecer subsídios nos Mandados de Segurança impetrados em face do AdvogadoGeral da União, do Advogado-Geral da União Substituto, do Conselho Superior da AGU ou
de autoridades da Secretaria-Geral.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 7º Ao Diretor do Departamento incumbe planejar, dirigir, supervisionar, coordenar
e orientar a execução das atividades do DAJI e, especificamente:
I - baixar instruções, ordens de serviço e outros atos administrativos referentes à execução das atividades de competência do DAJI;
II - atender aos encargos de assessoramento jurídico imediato ao Advogado-Geral da
União Substituto, assistindo-o no controle da legalidade dos atos a serem por ele praticados;
III - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Advogado-Geral da União
e seu substituto.
Art. 8º Aos Coordenadores-Gerais incumbe supervisionar, planejar, dirigir e coordenar a
execução das atividades referentes às competências da respectiva Coordenação-Geral e
exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Diretor.
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CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º Os processos encaminhados ao DAJI para manifestação deverão ser instruídos na
forma da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com pronunciamento das áreas técnicas e indicação precisa do ponto sujeito ao esclarecimento jurídico suscitado, sob pena de devolução.
Parágrafo único. Os processos e as consultas que envolvam outros órgãos da administração direta ou indireta federal deverão ser instruídos com o pronunciamento da área jurídica
porventura existente, sem prejuízo da informação técnica, fundamentada e conclusiva, do
órgão ou autoridade interessada.
Art. 10. Para o cumprimento das suas atribuições, o DAJI poderá dirigir-se aos órgãos
integrantes da estrutura da AGU e da PGF mediante despacho ou expediente, solicitando
informações ou a realização de diligências necessárias à instrução de processo submetido à
sua apreciação.
Parágrafo único. Os órgãos da AGU e da PGF darão tratamento urgente e preferencial às
solicitações do DAJI e, nas solicitações relativas às ações judiciais, observarão os prazos
nelas estipulados, podendo a não observância implicar em apuração de responsabilidade na
forma prevista no art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
Art. 11. São consideradas manifestações do DAJI aquelas subscritas ou aprovadas pelo
Diretor do Departamento ou por seu substituto.
Art. 12. Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Fica revogado o Ato Regimental nº 4, de 27 de setembro de 2007.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 23.10.2008. [Retificada a numeração dos incisos do art. 2º e a do art.13 no D. O. de 10.11.2008]

ATO REGIMENTAL Nº 6, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008.
Dispõe sobre o exercício de cargos em comissão
ou encargo por Advogados da União e Procuradores Federais em órgãos diversos daqueles em que
estão lotados, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto
nos arts. 7º, 161 e 162 da Medida Provisória nº 440, de 29 de agosto de 2008, resolve:
Editar o presente Ato Regimental, que dispõe sobre o exercício de cargos em comissão
ou encargo por Advogados da União e Procuradores Federais em órgãos diversos daqueles
em que estão lotados.
Art. 1º Os Advogados da União, os Procuradores Federais, bem como os integrantes dos
quadros suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de
setembro de 2001, somente poderão exercer cargos em comissão, função ou encargo fora
dos seus respectivos órgãos de lotação da Advocacia-Geral da União - AGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF nas seguintes hipóteses:
I - cessão para o exercício de:
a) cargo em comissão de nível CJ-3 ou superior em gabinete de Ministro do Supremo
Tribunal Federal ou de Tribunal Superior;
b) cargo em comissão de nível CC-6 ou superior no Gabinete do Procurador-Geral da
República;
c) cargo em comissão de Natureza Especial ou do Grupo de Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, de nível 4, 5 e 6, ou equivalentes, em órgãos do Poder Executivo ou do
Poder Legislativo da União, incluindo suas autarquias e fundações;
d) cargo de diretor ou de presidente de empresa pública ou de sociedade de economia
mista federal;
e) cargo de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de prefeitura de capital ou de município com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, de cargos em comissão de nível
equivalente ou superior ao de DAS-4 no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
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ou de dirigente máximo de entidade da administração pública desses entes federados; (NR)
(Redação dada pelo Ato regimental nº 1, de 9.2.2009 – D. O. de 10.2.2009)

II - exercício de cargo em comissão em órgãos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal;
III - exercício de cargo, função ou encargo de titular de órgãos da Advocacia-Geral da
União e da Procuradoria-Geral Federal;
IV - para atuar junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, no caso de
ocupantes de cargo efetivo de Procurador Federal.
§ 1º Os servidores de que trata o caput poderão ter exercício fora dos respectivos órgãos
de lotação quando requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República, independentemente de função, cargo em comissão ou encargo.
§ 2º Aplica-se às cessões previstas neste artigo o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 93 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 3º A cessão será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser renovada no interesse da Advocacia-Geral da União - AGU.
§ 4º Os servidores que em 28 de agosto de 2008 se encontravam cedidos, em conformidade com a legislação então vigente, poderão permanecer nesta condição até o final do
prazo estipulado no ato de cessão e, ainda, terem a cessão renovada uma vez pelo prazo de
até um ano, a critério do Advogado-Geral da União.
§ 5º No caso de o ato de cessão não prever prazo será considerado como data final 31 de
agosto de 2009.
§ 6º Os casos de requisição, cessão ou de exercício de cargo em comissão, função ou encargo,
em desacordo com o disposto neste artigo deverão ser ajustados até 31 de dezembro de 2008, competindo ao Advogado-Geral da União Substituto e ao Procurador-Geral Federal, em suas respectivas
áreas de atuação, adotarem as medidas pertinentes à regularização das situações existentes.
Art. 2º O exercício provisório e a colaboração temporária dos servidores referidos no art.
1º dar-se-ão pelo prazo de até cento e oitenta dias, em órgãos da AGU ou da PGF. (Redação
dada pelo Ato regimental nº 1, de 9.2.2009 – D. O. de 10.2.2009)

§ 1º O prazo referido no caput poderá ser prorrogado em caso de necessidade do serviço,
demonstrada de forma objetiva, e após a manifestação conclusiva do respectivo órgão de direção
superior da AGU ou da PGF. (NR) (Redação dada pelo Ato regimental nº 1, de 9.2.2009 – D. O. de 10.2.2009)
§ 2º Os Advogados da União e Procuradores Federais que estejam em exercício provisório ou prestando colaboração temporária sem prazo determinado deverão retornar aos seus
órgãos de lotação até 2 de março de 2009.
Art. 3º A Secretaria-Geral da AGU ou a Coordenação-Geral de Pessoal da PGF, conforme o caso, devem instruir os processos pertinentes a este Ato Regimental, observado o
disposto nos arts. 1º e 2º, com os seguintes documentos:
I - dados funcionais do servidor;
II - número de Advogados ou Procuradores lotados e em exercício na unidade de lotação
ou exercício do interessado;
III - total de Advogados e Procuradores cedidos, conforme o § 6º do art. 1º;
IV - manifestação do titular da unidade de lotação ou exercício do Advogado ou Procurador, quanto aos efeitos do afastamento do servidor;
V - manifestação do órgão de direção superior do interessado, quanto à conveniência e
oportunidade; e
VI - outros dados pertinentes, como a existência de outros Advogados ou Procuradores
mais antigos que tenham interesse em ter sua lotação alterada para mesma localidade.
Parágrafo único. Após a manifestação do Departamento de Assuntos Jurídicos Internos
da AGU ou da Coordenação-Geral de Pessoal da PGF, acerca da viabilidade jurídica do
pedido, os autos serão encaminhados ao Advogado-Geral da União Substituto ou ao Procurador-Geral Federal, conforme o caso, para decisão.
Art. 4º Os integrantes do quadro Suplementar da AGU oriundos dos ex-Territórios do Amapá, Rondônia e Roraima que se encontram cedidos em desacordo com o disposto no art. 1º deve− 48/AR −
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rão requerer ao Advogado-Geral da União a sua lotação ou exercício em qualquer dos órgãos
referidos no Anexo deste Ato Regimental, no prazo de até noventa dias a partir de sua publicação.
§ 1º Esgotado o prazo referido no caput, os servidores que não tiverem feito opção poderão
ser lotados ou ser designados para ter exercício em qualquer dos órgãos referidos no Anexo.
§ 2º A alteração da lotação decorrente deste artigo será efetuada com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 36 da Lei nº 8.112, de 1990 (remoção de ofício, no interesse
da Administração), aplicando-se o disposto no art. 53 da referida Lei, quando implicar em
remoção com mudança de localidade.
Art. 5º A Secretaria-Geral da AGU ou a Coordenação-Geral de Pessoal da PGF, conforme
o caso, encaminhará mensalmente ao Gabinete do Advogado-Geral da União Substituto, à
PGF e à Corregedoria-Geral da Advocacia da União, relação nominal de Advogados da União
e Procuradores Federais que estão em exercício fora dos respectivos órgãos de lotação, informando a razão de se encontrarem nessa situação, bem como, quando for o caso, as medidas
adotadas para a sua regularização, em consonância com este Ato Regimental.
Parágrafo único. Constatado o exercício de Advogado da União ou Procurador Federal em
desacordo com este Ato Regimental, a PGF e a Corregedoria-Geral deverão apurar, em suas
respectivas áreas de atuação, a ocorrência de responsabilidade funcional, devendo, ainda, a Secretaria-Geral da AGU proceder à suspensão de sua remuneração pelo não encaminhamento de sua
folha de freqüência assinada pela chefia da unidade de lotação correta.
Art. 6º O presente Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogados os Atos Regimentais nº 8, de 14 de dezembro de 2007, e nº 2,
de 11 de julho de 2008.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 31.10.2008.
ANEXO

Estado
AC
AC
AM
AM
AP
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF

Município
Rio Branco
Rio Branco
Manaus
Manaus
Macapá
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília

Órgão da AGU
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Rio Branco
Procuradoria da União no Estado do Acre
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Manaus
Procuradoria da União no Estado do Amazonas
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Macapá
Consultoria-Geral da União
Corregedoria-Geral da Advocacia da União
Assessoria Jurídica junto à Controladoria-Geral da União
Assessoria Jurídica junto à Sec. Esp. Portos da Pres. da República
Consultoria Jurídica do Ministério da Agric., Pec. e Abastecimento
Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades
Consultoria Jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia
Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações
Consultoria Jurídica do Ministério da Cultura
Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa
Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário
Consultoria Jurídica do Ministério do Des., Ind. e Comércio Exterior
Consultoria Jurídica do Ministério do Des. Social e Combate à Fome
Consultoria Jurídica do Ministério da Educação
Consultoria Jurídica do Ministério do Esporte
Consultoria Jurídica do Ministério da Integração Nacional
Consultoria Jurídica do Ministério do Meio-Ambiente
Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia
Consultoria Jurídica do Ministério do Planej., Orçamento e Gestão
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social
Consultoria Jurídica do Ministério das Relações Exteriores
Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde
− 49/AR −
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2
3
6
7
5
8
10
5
5
6
1
5
5
2
11
6
4
1
4
1
4
4
8
7
8
6
14
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DF
DF
DF
DF
MS
MT
MT
PA
PA
PA
RO
RR
RR
SP
TO
TO

Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Campo Grande
Cuiabá
Cuiabá
Belém
Belém
Belém
Porto Velho
Boa Vista
Boa Vista
São Paulo
Palmas
Palmas

Atos Regimentais

Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho e Emprego
Consultoria Jurídica do Ministério do Turismo
Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes
Departamento Jurídico da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Campo Grande
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Cuiabá
Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belém
Procuradoria da União no Estado do Pará
Procuradoria-Seccional da União em Santarém
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Velho
Procuradoria da União no Estado de Roraima
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Boa Vista
Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Paulo
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Palmas
Procuradoria da União no Estado do Tocantins
TOTAL DE VAGAS
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4
3
7
3
1
1
7
2
1
3
3
5
5
2
3
3
201
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 19 DE JULHO DE 1996.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º e incisos I e

XIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no parágrafo
único, do art. 3º, do Decreto nº 1.480, de 3 de maio de 1995, baixa a seguinte Instrução Normativa:
Art. 1º Nos casos em que a União, autarquia ou fundação pública forem citadas em causa
cujo objeto seja a indenização por interrupção, total ou parcial, da prestação dos serviços desenvolvidos pela Administração Pública Federal, em decorrência de movimento de paralisação,
será obrigatória a denunciação à lide dos servidores que tiverem concorrido para o dano.
Art. 2º Imediatamente após o recebimento da citação, os membros da Advocacia-Geral
da União (art. 35, da LC 73/93) e os representantes judiciais das autarquias ou fundações
solicitarão ao órgão de pessoal respectivo que, em prazo hábil à contestação, proceda à
indicação formal dos nomes e dos endereços dos servidores em cuja paralisação se reconheça a causa dos danos, sob pena de responsabilidade.
Art. 3º O documento de informação contendo os nomes e os endereços dos servidores
faltantes será juntado à peça contestatória, onde deles se pedirá a CITAÇÃO, como denunciados (arts. 71, segunda parte, e 72, do C.P.C.).
Art. 4º Transitada em julgado a decisão que julgar procedente a ação e declarar a responsabilidade dos litisdenunciados, ou, ainda, a que julgar procedente a ação onde recusada
pelo juízo a denunciação à lide, o representante judicial da União, da autarquia ou da fundação pública proporá, conforme o caso, a execução do julgado ou a competente ação regressiva contra os servidores, observadas, no que couberem, as disposições da Lei nº 4.619, de
28 de abril de 1965, e as do art. 46, da Lei 8.112/90.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
D. O. de 23.7.1996.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 25 DE JUNHO DE 1997.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o caput do
art. 4º e os seus incisos I e XIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
tendo em vista o disposto no art. 6º, do Decreto nº 2.028, de 11.10.96; no art. 47, da Medida
Provisória nº 1.549-31 , de 13 de junho de 1997; nos arts. 1º a 4º, 7º e 8º, da Medida Provisória nº 1.561-6, de 12 de junho de 1997, e no art. 11, do Decreto nº 2.214, de 25 de abril de
1997, baixa as seguintes instruções, a serem observadas pelas Procuradorias da União e
pelos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas federais:
Art. 1º As Procuradorias da União ficam autorizadas a não propor ações e a desistir daquelas em curso, ou dos respectivos recursos, quando o crédito, atualizado, for de valor igual
ou inferior a R$1.000,00 (mil reais).
Parágrafo único. Serão enviadas à Procuradoria-Geral da União cópias dos requerimentos de desistência e dos atos administrativos pelos quais se decidiu pela não propositura das
ações, inclusive para o registro administrativo dos créditos.
Art. 2º A transação judicial para pôr fim ao litígio e o acordo para parcelamento de débitos ajuizados terão os seus termos autorizados, previamente, em cada caso, pelo Procurador-Geral da União
e pelos dirigentes máximos das autarquias e das fundações públicas federais, e concretizar-se-ão com
a sua homologação pelo juízo, a quem serão submetidos por meio de requerimento assinado pelos
procuradores daquelas entidades e pelo da parte contrária, detentor de poderes especiais.
Parágrafo único. O Advogado-Geral da União, no caso da União, submeterá o exame do procedimento cogitado, sob os aspectos de conveniência e oportunidade, à prévia aprovação do Ministro
de Estado ou do Secretário da Presidência da República a cuja área de competência estiver afeto o
assunto, quando a causa envolver valor superior a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Art. 3º A manifestação em juízo da União, das autarquias e das fundações públicas federais, concordando com o pedido do autor de desistência da ação com renúncia ao direito
sobre que ela se funda, nos termos do art. 269, inciso V, do CPC, ressalvará, expressamente,
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que a parte desistente e renunciante arcará com as custas judiciais, e que cada litigante assumirá as despesas com os honorários do seu advogado.
Art. 4º Em não havendo Súmula da Advocacia-Geral da União (art. 4º, inciso XII, e 43,
da Lei Complementar nº 73/93), o Procurador-Geral da União e os dirigentes máximos das
autarquias e das fundações públicas federais que não forem destinatárias de regramentos
específicos, a respeito (art. 7º, da MP nº 1.561-6/97), submeterão ao Advogado-Geral da
União, acompanhada de parecer fundamentado, proposta de dispensa de propositura de
ações e de interposição de recursos judiciais, quando a controvérsia jurídica houver sido
iterativamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais Superiores.
Art. 5º Cabe às Procuradorias da União e aos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas federais, nas suas respectivas áreas de atuação, a defesa judicial dos titulares
de órgãos da Administração Pública Federal direta, de ocupantes de cargos e funções de
direção naquelas entidades, e das pessoas físicas designadas para execução dos regimes
especiais previstos na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-lei nº 73, de 21
de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, concernentes a atos praticados
no exercício de suas atribuições institucionais ou legais, inclusive a impetração de mandados
de segurança para garantia do exercício dessas atribuições.
Art. 6º Os órgãos da Administração Pública Direta e os órgãos jurídicos das autarquias e
das fundações públicas federais encaminharão à Procuradoria-Geral da União, se localizados
no Distrito Federal, e às Procuradorias da União nos Estados onde situados, antes do seu
atendimento, as requisições judiciais para pagamento de precatórios, inclusive os complementares, acompanhadas de cópia da petição inicial, da decisão exeqüenda, dos cálculos
homologados pelo Juízo e respectivas atualizações, e dos pagamentos parciais eventualmente efetuados por requisições anteriores referentes ao mesmo processo.
Art. 7º Os titulares de órgãos da Administração Pública Federal e os ordenadores de despesa de
pessoal que receberem notificação ou intimação judicial para o pagamento de vantagens pecuniárias
darão dela imediato conhecimento à Procuradoria da União da unidade federativa onde localizados,
encaminhando, na oportunidade, os elementos de informação que detiverem a respeito do assunto,
para instrução das medidas judiciais que venham a ser adotadas para a defesa da União.
Art. 8º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União, revogada a Instrução Normativa nº 2, de 5 de fevereiro de 1997.
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
D. O. de 27.6.1997.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no exercício da competência que lhe foi conferida pelo art. 5º,

da Lei nº 9.704, de 17 de novembro de 1998, e tendo em vista o disposto no art. 3º, da Lei, resolve:
Art. 1º De ofício, ou mediante solicitação justificada dos representantes legais das autarquias federais e das fundações instituídas e mantidas pela União, o Advogado-Geral da
União poderá promover ou determinar que se promova a apuração de irregularidades no
serviço público, ocorrida no âmbito daquelas entidades, podendo cometer a órgão da Advocacia-Geral da União, expressamente, o exercício de tal encargo.
Art. 2º Os representantes legais das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pela União, poderão encaminhar ao Advogado-Geral da União solicitações de abertura dos procedimentos
apuratórios de fatos que evidenciem infração disciplinar relacionada com a defesa dos interesses da
entidade em Juízo, instruídas dos documentos pertinentes ao objeto da apuração, e da apresentação
de justificativa acerca das razões impeditivas de sua realização pela própria entidade.
Art. 3º Na ausência ou insuficiência dos elementos de informação recebidos, relatório da
Corregedoria-Geral da Advocacia da União fundamentará a decisão do Advogado-Geral da
União em arquivar o processo, ou promover ou determinar que se promova a imediata apuração de irregularidade ocorrida no âmbito dos órgãos jurídicos das entidades autárquicas e
fundacionais, por meio de processo administrativo disciplinar.
§ 1º A determinação do Advogado-Geral da União para que a autoridade promova a apuração de irregularidades, por meio da instauração do processo administrativo, poderá
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contemplar a indicação nominal de membro da Advocacia-Geral da União para participar da
comissão, como seu presidente.
§ 2º A autoridade a quem for determinado promover a apuração da irregularidade baixará a
Portaria de constituição da comissão processante, a ser publicada no Diário Oficial da União.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
D. O. de 14.12.1998.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no exercício da competência que lhe foi conferida

pelo Art. 5º, da Lei nº 9.704, de 17 de novembro de 1998, e tendo em vista o disposto no art.
1º, parágrafo único da Lei, resolve:
Art. 1º Os dirigentes máximos das autarquias federais e das fundações, instituídas e mantidas
pela União, encaminharão ao gabinete do Advogado-Geral da União o nome indicado para ocupar o cargo de chefe do respectivo órgão jurídico, acompanhado da seguinte documentação:
I – curriculum vitae assinado;
II – prova de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 1º As autoridades referidas no caput, antes de encaminhar a indicação, deverão assegurar-se de que o indicado possui experiência no exercício da advocacia, compatível com a natureza do cargo a ocupar, e de que não sofreu ele quaisquer sanções disciplinares no exercício da
advocacia, pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil onde inscrito, ou, quando for o caso,
no exercício de qualquer função pública (arts. 127 e seguintes, da Lei nº 8.112, de 11.12.90).
§ 2º A ausência de qualquer dos documentos de que tratam os incisos I e II, do caput
deste artigo, ou de manifestação expressa da autoridade no documento a conter a indicação,
acerca de o indicado haver atendido as condições previstas no parágrafo primeiro, implicará
o não conhecimento da indicação formulada.
Art. 2º O Advogado-Geral da União ouvirá, previamente, a Casa Civil da Presidência da
República, nos termos do art. 1º, inciso II, do Decreto nº 1.362, de 1º de janeiro de 1995.
Art. 3º Após o exame dos elementos coligidos, nos termos do presente ato, o AdvogadoGeral da União anuirá à indicação feita ou desta discordará.
Art. 4º Esta instrução normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
D. O. de 14.12.1998.

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 6, DE 22 DE JANEIRO DE 1999.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe conferem os arts.
23 e 19-A, § 6°, da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, expede a presente Instrução
Normativa, objetivando disciplinar os procedimentos relativos às transposições de cargos de
que trata o mencionado art. 19-A:
Art. 1° As transposições autorizadas pelo art. 19-A da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995,
acrescentado pelo art. 2° da Medida Provisória n° 1.798, de 13 de janeiro de 1999, poderão alcançar
os cargos efetivos da Administração Federal Direta, existentes em 14 de janeiro de 1999, privativos
de bacharel em Direito, cujas atribuições, fixadas em ato normativo hábil, tenham conteúdo
eminentemente jurídico e correspondam àquelas, de assistência, fixadas aos cargos efetivos de
Assistente Jurídico da respectiva Carreira da Advocacia-Geral da União, ou as abranjam.
Art. 2° A transposição dos cargos vagos, prevista no inciso I do citado art. 19-A da Lei n°
9.028, de 1995, far-se-á por portaria do Advogado-Geral da União à vista das indicações recebidas da Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio do Ministério do Orçamento e Gestão.
Parágrafo único. Incumbe aos órgãos de recursos humanos dos Ministérios, do Estado-Maior
das Forças Armadas e das Secretarias e demais Órgãos da Presidência da República, sob a orientação das respectivas Consultorias Jurídicas, ou Órgãos equivalentes, o levantamento dos cargos
vagos e a explicitação, relativamente a cada cargo, de sua origem, evolução, atribuições e regência normativa, para posterior indicação nos termos do art. 19-A, § 5°, da Lei n° 9.028, de 1995.
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Art. 3° A transposição dos cargos ocupados e de seus titulares, prevista no inciso II do
citado art. 19-A, dependerá de requerimento do interessado, dirigido ao Advogado-Geral da
União, e protocolizado no órgão de recursos humanos do Ministério, do Estado-Maior das
Forças Armadas ou das Secretarias e demais Órgãos da Presidência da República ao qual
pertença, até o dia 30 de junho de 1999, que será autuado em processo individual, do qual
deverão constar, necessariamente, informações e documentos que comprovem:
I – Relativamente ao cargo atual:
a) a situação, na data em que apresentado o requerimento, quanto ao quadro ao qual pertence em Órgão da Administração Federal Direta (Ministérios, Estado-Maior das Forças
Armadas e Secretarias e demais Órgãos da Presidência da República), seu exercício e eventuais cessões ou requisições, resultante no exercício em outro órgão ou ente;
b) a denominação do cargo, privativo de bacharel em Direito, que atualmente detém na
Administração Federal Direta;
c) a classe e o padrão nos quais posicionado o requerente;
d) as atribuições do cargo atualmente detido;
e) a aquisição da estabilidade no serviço público;
f) a data em que o servidor foi investido, ou provido, no atual cargo. Se originário de autarquia ou fundação, o motivo e o fundamento legal para integrar a Administração Federal Direta;
g) a data de início do exercício no cargo;
h) a forma de provimento e a fundamentação legal deste, bem como, se for o caso, o correspondente processo seletivo interno ou concurso público, registrando-se as respectivas
datas e os atos de abertura, conclusão e homologação;
i) o tempo de serviço no atual cargo (considerada a titularidade de emprego transformado em cargo pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990).
II – Relativamente ao cargo anteriormente ocupado:
a) a indicação do quadro do órgão da Administração Federal Direta, da autarquia ou da
fundação ao qual pertencia o cargo anteriormente ocupado;
b) a denominação do cargo, privativo de bacharel em Direito, que detinha, na Administração
Federal Direta, autárquica ou fundacional, quando da promulgação da Constituição de 1988;
c) a classe e o padrão nos quais se posicionava o requerente;
d) as atribuições do cargo que detinha anteriormente;
e) a data de provimento ou investidura no cargo ou emprego anteriormente detido;
f) a data de início do exercício;
g) a forma de provimento e a fundamentação legal deste, bem como, se for o caso, o correspondente processo seletivo interno ou concurso público, registrando-se as respectivas
datas e os atos de abertura, conclusão e homologação;
h) o tempo de serviço no cargo anterior.
§ 1° Todas as informações fornecidas deverão constar de originais ou cópias autenticadas e devem estar acompanhadas de documentos que as comprovem, igualmente nos originais ou cópias autenticadas, quando não se tratar de publicações no Diário Oficial.
§ 2° O órgão de recursos humanos respectivo, incumbido da instrução do processo, juntará os registros funcionais do requerente, fará análise circunstanciada do pedido de transposição, e encaminhará cada processo à correspondente Consultoria Jurídica.
§ 3° A Consultoria Jurídica, antes de submeter o processo ao Advogado-Geral da União
para sua decisão, emitirá parecer conclusivo sobre o pedido, manifestando-se sobre:
I – as informações e os documentos referidos neste artigo;
II – a licitude da investidura do requerente no cargo ocupado e naqueles anteriores;
III – a correspondência das atribuições do cargo anteriormente ocupado com as do cargo
atual e aquelas do cargo de Assistente Jurídico da Carreira da Advocacia-Geral da União;
IV – a correlação da classe do cargo ocupado com a categoria do cargo de Assistente Jurídico
da Carreira da Advocacia-Geral da União, conforme o anexo IV da Lei n° 9.028, de 1995.
§ 4° Caberá também à Consultoria Jurídica registrar, no parecer objeto do parágrafo anterior, bem como comunicar ao Advogado-Geral da União, a ocorrência de investidura
ilegítima, para os fins do § 4° do art. 19 da referida Lei n° 9.028, de 1995.
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
D. O. de 26.1.1999.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 7, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 23
da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, expede a presente Instrução Normativa, objetivando disciplinar a apresentação, nos termos do art. 19 da citada Lei n° 9.028, das
situações, ainda remanescentes, de transposição de cargos e seus titulares objeto do
artigo em referência:
Art. 1°. Os ocupantes de cargos de Assistente Jurídico da Administração Federal Direta
os quais já detinham esses cargos em 30 de abril de 1994 (data da vigência da Medida Provisória n° 485, de 29 de abril de 1994), e que se julguem abrangidos pelo art. 19, caput e
inciso I, da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, em não havendo, até o momento, sido
reconhecida a atinente transposição, poderão apresentar, ao Advogado-Geral da União, as
informações e documentos que esclareçam a sua situação funcional, na hipótese, observada
esta Instrução Normativa.
§ 1°. A situação funcional em tela será apresentada mediante requerimento protocolizado no órgão de recursos humanos do Ministério ou das Secretarias e demais Órgãos da
Presidência da República ao qual pertença o interessado, e autuado em processo individual,
necessariamente instruído por informações e documentos que comprovem:
I – a data em que o servidor foi investido, ou provido, em cargo ou emprego de Assistente Jurídico da Administração Federal Direta, ingressando na respectiva Categoria Funcional, e aquela na qual iniciou o correspondente exercício;
II – a forma do provimento respeitante, e a fundamentação legal deste, bem como, se for
o caso, o respectivo processo seletivo interno ou concurso público, registrando-se as datas
de abertura, conclusão e homologação, de um ou outro;
III – o tempo de serviço como Assistente Jurídico (considerada a titularidade de
emprego, de Assistente Jurídico, transformado em cargo pela Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990);
IV – a classe e o padrão nos quais posicionado o interessado em 30 de abril de 1994 (data da vigência da Medida Provisória n° 485, de 1994), e eventual alteração a propósito posteriormente ocorrida;
V – a referente situação, na data em que instruído o processo, quanto ao seu exercício e
a ocasionais cessão ou requisição, resultantes em seu exercício em outro órgão, ou ente;
VI – a estabilidade no serviço público.
§ 2°. Todas as informações fornecidas deverão constar de originais ou cópias autenticadas e devem estar acompanhadas de documentos que as comprovem, igualmente nos originais ou cópias autenticadas, quando não se tratar de publicações no Diário Oficial.
§ 3°. O órgão de recursos humanos respectivo, incumbido da instrução do processo, juntará os registros funcionais do interessado, fará análise circunstanciada da situação apresentada, e encaminhará cada processo à correspondente Consultoria Jurídica.
§ 4°. A Consultoria Jurídica, antes de submeter o processo ao Advogado-Geral da União
para sua decisão, emitirá parecer conclusivo sobre o caso, manifestando-se sobre:
I – as informações e os documentos referidos neste artigo;
II – a licitude da investidura do interessado no cargo ocupado e naqueles anteriores;
III – a correlação da classe do cargo ocupado com a categoria do cargo de Assistente Jurídico da Carreira da Advocacia-Geral da União, conforme o anexo IV da Lei n°
9.028, de 1995.
Art. 2°. Caberá também à Consultoria Jurídica registrar, no parecer objeto do § 4° do artigo anterior, bem como comunicar ao Advogado-Geral da União, a ocorrência de investidura ilegítima, para os fins do § 4° do art. 19 da referida Lei n° 9.028, de 1995.
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
D. O. de 12.2.1999.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 30 DE MARÇO DE 2000.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I
e XIII, do art. 4º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 4º, da Lei
nº 9.469, de 10 de julho de 1997, baixa as seguintes instruções, a serem observadas pelos
órgãos de representação judicial da União e pelos órgãos jurídicos das autarquias e das
fundações públicas federais:
Art. 1º Em face da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos
do Recurso Extraordinário nº 209.899-0/RN, e considerando os termos da Resolução nº 35, de
1999, do Senado Federal, que suspendeu a execução dos incisos I e III do art. 7º da Lei Federal
nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, as Procuradorias da União e as das autarquias e das fundações públicas federais ficam autorizadas a não interpor recursos e a desistir daqueles já
interpostos contra decisões judiciais que reconheçam procedentes os pedidos de contagem do
tempo de serviço público prestado sob o regime celetista para fins de anuênio.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 31.3.2000.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 30 DE MARÇO DE 2000.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I

e XIII, do art. 4º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 4º, da Lei
nº 9.469, de 10 de julho de 1997, baixa as seguintes instruções, a serem observadas pelos
órgãos de representação judicial da União e pelos órgãos jurídicos das autarquias e das
fundações públicas federais:
Art. 1º Em face da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.135/DF, e considerando os termos da
Instrução Normativa nº 53, de 14 de maio de 1999, da Secretaria da Receita Federal, as Procuradorias da União e as das autarquias e das fundações públicas federais ficam autorizadas a não
interpor recursos e a desistir daqueles já interpostos contra decisões judiciais que reconheçam
indevidos os descontos a título de Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor
Público civil da União, relativamente aos meses de julho, agosto, setembro de outubro de 1994.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 31.3.2000. [Retificação no D. O. de 03.04.2000.]

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 23 DE OUTUBRO DE 2000.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e

XIII, do art. 4º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 4º, da Lei nº 9.469,
de 10 de julho de 1997, baixa as seguintes instruções, a serem observadas pelos órgãos de representação judicial da União e pelos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas federais:
Art. 1º Em face da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos
do Recurso Extraordinário nº 209.899-0/RN, e considerando os termos da Resolução nº 35, de
1999, do Senado Federal, que suspendeu a execução dos incisos I e III do art. 7º da Lei Federal
nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, as Procuradorias da União e das autarquias e das fundações
públicas federais ficam autorizadas a não interpor recursos e a desistir daqueles já interpostos
contra decisões judiciais que reconheçam procedentes os pedidos de contagem do tempo de
serviço público prestado sob o regime celetista para fins de licença prêmio.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 26.10.2000. [Seção 1-E - Caderno eletrônico.]
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 26 DE JANEIRO DE 2001.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I
e XVIII, do artigo 4º , da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, baixa a
seguinte instrução, a ser observada pela Procuradoria da União no Rio de Janeiro:
Art. 1º Considerando que a decisão proferida nos autos da ação ordinária proposta por
SEBASTIÃO ALVES DA SILVEIRA e outros contra a UNIÃO FEDERAL, processo
autuado sob nº 93.0013784-0, em trâmite na 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, encontra-se em harmonia com a lei e a jurisprudência e para não retardar ainda mais
o cumprimento da condenação imposta, fica autorizada a Procuradoria da União respectiva a
não interpor recurso contra a sentença mencionada.
Art. 2º O advogado que patrocina os interesses da UNIÃO, na referida ação judicial, levará ao imediato conhecimento do Juiz do feito a presente instrução, com o que a decisão
não se sujeitará ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do que dispõe o art. 12
da Medida Provisória n° 2.102, de 27.12.2000.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 29.1.2001. [Seção 1-E - Caderno eletrônico.]

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 4 DE SETEMBRO DE 2001.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I

e XVIII, do artigo 4, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, baixa a seguinte instrução, a ser observada pela Procuradoria-Regional da União – 1ª Região.
Art. 1º Considerando que o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº
1998.01.00.028425-3, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que figuram como
apelantes a UNIÃO e a FUNAI e, como apelada, a Comunidade Indígena Panará, encontrase em harmonia com a lei e a jurisprudência, e para não retardar ainda mais o cumprimento
da condenação imposta, fica autorizada a Procuradoria-Regional da União respectiva a não
interpor agravos de instrumento contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e
extraordinário.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 6.9.2001.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I

e XIII, do art. 4º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 4º, da Lei
nº 9.469, de 10 de julho de 1997, baixa a seguinte instrução, a ser observada pelos órgãos de
representação judicial da União e pelos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações
públicas federais:
Art. 1º Em face da revogação do art. 2º da Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999 –
que determinava a arrecadação de adicionais à contribuição social do servidor público
civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três Poderes da União – pelo art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.988, de 19 de julho de 2000, as Procuradorias da União, das
autarquias e das fundações públicas federais deverão requerer a extinção do feito por
perda do objeto.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 21.12.2001.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I, XIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 4º da Lei nº
9.469, de 10 de julho de 1997,
Resolve editar a presente Instrução Normativa, de observância obrigatória pelos órgãos da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria do Banco Central do Brasil:
Art. 1º Não se recorrerá de decisão judicial que reconhecer o direito à averbação do
tempo de serviço prestado, em condições perigosas ou insalubres, pelo servidor que se encontrava sob a égide do regime celetista quando da implantação do Regime Jurídico Único.
Parágrafo único - Será objeto de desistência o recursos interposto contra decisão de que
trata o caput deste artigo.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 20.7.2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 4º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, tendo em vista o disposto no art.
28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n° 10.480, de 2
de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998, e
Considerando que a vigente Medida Provisória n° 2.169-43, de 24 de agosto de 2001 (reedição das Medidas Provisórias n° 1.704, de 30 de junho de 1998, e n° 1.962-24, de 30 de março de
2000), regulamentada pelo Decreto n° 2.693, de 28 de julho de 1998, estendeu, administrativamente, “aos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal
Federal assentada no julgamento do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança no 22.307-7 - Distrito
Federal, com a explicitação contida no acórdão dos embargos de declaração” (art. 1°),

Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que conceder reajuste de 28,86% (vinte e oito virgula oitenta e seis por cento) sobre os vencimentos do servidor público civil, em decorrência
da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, com a dedução dos percentuais concedidos ao
servidor, pela mesma lei, a título de reposicionamento; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior .
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 26.7.2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 4º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, tendo em vista o disposto no art.
28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n° 10.480, de 2
de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998, e
Considerando a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal (v. Acórdãos nos
RE’s 222232/PB; 126237/DF e 221225/CE; AgRg 145985/PR; AgRg 109080/MG; AgRg
172864/SP (Primeira Turma); RE 115016/PR; AgRg-RE 264554/RS; AgRg 146959/DF;
AgRg 182370; AgRg-RE 119361/SP (Segunda Turma),
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Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da ProcuradoriaGeral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I− Não interporão recurso extraordinário de decisão que negar seguimento a recurso trabalhista, exclusivamente por inobservância de pressupostos processuais de sua admissibilidade; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior .
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 26.7.2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 4º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, tendo em vista o disposto no art.
28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n° 10.480, de 2
de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998, e
Considerando que a vigente Medida Provisória n° 2.225-45, de 4 de setembro de 2001,
determinou a extensão administrativa de iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça ao dispor que “Aplica-se aos servidores civis do Poder Executivo Federal, extensivo
aos proventos da inatividade e às pensões, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.880, de 27 de
maio de 1994, a partir de janeiro de 1995, o reajuste de vinte e cinco vírgula noventa e
quatro por cento concedido aos servidores dos demais Poderes da União e aos Militares,
deduzido o percentual já recebido de vinte e dois vírgula zero sete por cento” (art. 8°),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que determinar a aplicação do índice de 3,17%
(três virgula dezessete por cento) aos vencimentos dos servidores públicos, com fundamento
na Lei nº 8.880/94; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior .
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 26.7.2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I, VI, X, XI, XII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e o art. art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto no
art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, e
Considerando o Enunciado n° 4 da Súmula da Advocacia-Geral da União (constante do
Ato de 19 de julho de 2004 e com esta publicado no Diário Oficial da União); e o disposto
no art. 17 da vigente Medida Provisória n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001; bem como a
Súmula n° 650 do Supremo Tribunal Federal,
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e seus integrantes, salvo para reivindicar ou defender o domínio da União sobre as áreas de que tratam
os incisos I a III do art. 17 da Medida Provisória n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001:
I − Não intervirão em ações judiciais para reivindicar o domínio de terras originárias de
aldeamentos indígenas extintos anteriormente a 24 de fevereiro de 1891, ou confiscadas aos
Jesuítas até aquela data; e
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II − Desistirão de intervenções já feitas em ações judiciais e de recursos interpostos que
tenham como objeto a reivindicação de referido domínio.
Art. 2° Na hipótese de a Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão não haver indicado as áreas de que trata o parágrafo único do
art. 17 da mencionada Medida Provisória, os dirigentes dos órgãos referidos no caput do art.
1° desta Instrução Normativa deverão, a cada caso, endereçar consulta àquela Secretaria, nos
termos do art. 4° e §§ 1° e 2° da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, fixando-lhe prazo
compatível com aquele de que dispõem para se manifestar no competente feito judicial.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 26.7.2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto
no art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n°
10.480, de 2 de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
Considerando o Enunciado n° 10 da Súmula da Advocacia-Geral da União (constante do
Ato de 19 de julho de 2004 e com esta publicado no Diário Oficial da União),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que entender incabível a remessa necessária
nos embargos à execução de título judicial opostos pela Fazenda Pública, ressalvadas
aquelas que julgarem a liquidação por arbitramento ou artigo, nas execuções de sentenças ilíquidas; e
II − Desistirão dos recursos já interpostos contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 26.7.2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto
no art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n°
10.480, de 2 de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
Considerando o Enunciado n° 11 da Súmula da Advocacia-Geral da União (constante do
Ato de 19 de julho de 2004 e com esta publicado no Diário Oficial da União),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não argüirão a impossibilidade de apreciação da remessa necessária em decisão monocrática proferida nos termos do art. 557, do Código de Processo Civil; e
II − Desistirão de argüições já feitas contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 26.7.2004.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto
no art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n°
10.480, de 2 de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
Considerando o Enunciado n° 12 da Súmula da Advocacia-Geral da União (constante do
Ato de 19 de julho de 2004 e com esta publicado no Diário Oficial da União),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que confirmar a competência de vara federal
de capital de estado-membro para processar e julgar ação relativa a benefício previdenciário de segurado domiciliado sob a circunscrição judiciária de outra vara federal do
mesmo estado-membro; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 26.7.2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os in-

cisos I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista o disposto no art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no
art. 9° da Lei n° 10.480, de 2 de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida
Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n°
9.650, de 27 de maio de 1998,
Considerando o Enunciado n° 16 da Súmula da Advocacia-Geral da União (constante do
Ato de 19 de julho de 2004 e com esta publicado no Diário Oficial da União),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que reconhecer a servidor estável investido em
cargo público federal, em virtude de habilitação em concurso público, o direito de desistir do
estágio probatório a que é submetido com apoio no art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ser reconduzido ao cargo inacumulável de que foi exonerado, a pedido; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 26.7.2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto no art.
28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, e
Considerando o Enunciado n° 20 da Súmula da Advocacia-Geral da União (constante do
Ato de 19 de julho de 2004 e com esta publicado no Diário Oficial da União),
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Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e seus
integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que reconhecer o direito dos servidores administrativos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União ao percentual de 11,98%
(onze virgula noventa e oito por cento), relativo a conversão de seus vencimentos em URV,
no período de abril de 1994 a dezembro de 1996 para os servidores do Poder Judiciário, e de
abril de 1994 a janeiro de 2000, para os servidores do Ministério Público; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 26.7.2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 23 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, Substituto, no uso das atribuições que lhe conferem
os incisos I, VI, X, XI, XII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993, e o art. 3º do Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, e
Considerando o Enunciado nº 21 da Súmula da Advocacia-Geral da União, publicado no
Diário Oficial da União de 20, 21 e 22, de julho de 2004,
Resolve editar a presente Instrução Normativa, de observância obrigatória pelos órgãos
da Advocacia-Geral da União.
Art. 1º Não se recorrerá de decisão judicial que reconhecer o direito dos Policiais Civis
dos extintos Territórios Federais às gratificações previstas no art. 4º da Lei nº 9.266, de 15
de março de 1996, concedidas igualmente aos Policiais Federais.
Parágrafo único - Será objeto de desistência o recurso interposto contra decisão de que
trata o caput deste artigo.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA
D. O. de 26.7.2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 6 DE JANEIRO DE 2005.
Disciplina os procedimentos operacionais para
recebimento de bens móveis por doação, no âmbito da Advocacia-Geral da União - AGU, sem prejuízo das normas vigentes.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
Resolve:
Art. lº Fixar os procedimentos operacionais para o recebimento e destinação de bens
móveis permanentes adquiridos por doação, sem prejuízo das demais normas vigentes.
Art. 2º O recebimento de bens móveis por doação dependerá de autorização prévia do
Secretário-Geral da Advocacia-Geral da União, no uso da competência delegada pela Portaria nº 611/AGU, de 16 de agosto de 2002.
§ 1º A autorização de que trata este artigo será feita por ato do Secretário-Geral e
dependerá de prévia análise da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos ou da Coordenação-Geral de Tecnologia e Informação, conforme o tipo de material a ser incorporado ao patrimônio da AGU.
§ 2º O ato que autorizar a abertura do procedimento de aquisição de bens móveis
permanentes por doação será publicado no Boletim de Serviço e conterá o nome da
unidade solicitante e do órgão doador, a especificação do material, a síntese da justificativa apresentada pela unidade solicitante e a manifestação da Coordenação-Geral
responsável pela apreciação do pedido.
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Art. 3º A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos e as Unidades Regionais de Atendimento constituirão comissões permanentes, compostas por três servidores, para fins de
vistoriar e relacionar os bens passíveis de recebimento por doação.
§ 1° Caberá à Comissão a responsabilidade pela formalização e instrução dos procedimentos administrativos de que trata esta norma, a fim de subsidiar análise jurídica e deliberações de instâncias superiores.
§ 2º A Comissão emitirá parecer técnico quando do recebimento dos bens móveis doados relativamente às condições físicas e de utilização dos mesmos, informando se o valor
unitário de doação condiz com o estado físico do bem.
Art. 4º As rotinas complementares à formalização do procedimento de recebimento de
bens doados serão fixadas pela Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 7.1.2005.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 27 DE SETEMBRO DE 2005.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto no art.
28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, e
Considerando o Enunciado n° 6 da Súmula da Advocacia-Geral da União, alterado nesta
data e com esta publicado no Diário Oficial da União,
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e seus integrantes:
I - Não recorrerão de decisão judicial que reconhecer ao companheiro ou companheira
de militar falecido após o advento da Constituição de 1988 o direito à pensão militar, quando o beneficiário da pensão esteja designado na declaração preenchida em vida pelo contribuinte ou quando o beneficiário comprove a união estável, não afastadas situações anteriores
legalmente amparadas; e
II - Desistirão dos recursos já interpostos contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 28.9.2005.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 27 DE SETEMBRO DE 2005.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto no art.
28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, e
Considerando o Enunciado n° 8 da Súmula da Advocacia-Geral da União, alterado nesta
data e com esta publicado no Diário Oficial da União,
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que reconhecer que o direito à pensão de excombatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de
reversão do beneficio à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha
recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do
primeiro, ou seja, do ex-combatente.
II − Desistirão dos recursos já interpostos contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 28.9.2005.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 27 DE SETEMBRO DE 2005.
Disciplina os concursos públicos de provas e títulos destinados ao provimento de cargos da Carreira de Procurador Federal.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do § 1º
do art. 12 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, considerando a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (com alterações posteriores, inclusive as da Medida Provisória n° 2.225-45, de 4 de
setembro de 2001), e as demais disposições da Lei nº 10.480, de 2002 e a Medida Provisória n°
2.229-43, de 10 de setembro de 2001, resolve expedir a presente Instrução Normativa:
I - DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina, fixando-lhe os critérios, os concursos públicos de provas e títulos destinados ao provimento de cargos de 2ª Categoria da Carreira de
Procurador Federal do Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral Federal.
Parágrafo único. Na aplicação desta Instrução Normativa e de Edital regedor de concursos deverão ser respeitadas a Constituição Federal, a Lei n° 10.480, de 2002, a Medida
Provisória n° 2.229-43, de 2001 e os demais textos normativos incidentes.
Art. 2º O provimento dos cargos de Procurador Federal ocorrerá mediante a nomeação,
em caráter efetivo, dos candidatos habilitados nos respectivos concursos, observada a ordem
de sua classificação final.
Parágrafo único. A posse dos nomeados terá como pressuposto a verificação de estarem
aptos, física e mentalmente, para o exercício do cargo, na forma desta Instrução Normativa,
além do atendimento de outras exigências da legislação.
Art. 3º Os cargos a que se refere o art. 1º compõem a categoria inicial da Carreira de
Procurador Federal e a eles correspondem as seguintes atribuições (art. 37 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 2001):
I - a representação judicial e extrajudicial da União, quanto às suas atividades descentralizadas a cargo de autarquias e fundações públicas, bem como a representação judicial e
extrajudicial dessas entidades; Presidência da República.
II - as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos à União, em suas referidas atividades descentralizadas, assim como às autarquias e às fundações federais;
III - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial; e
IV - a atividade de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade
dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados.
Art. 4º A investidura em cargo de Procurador Federal conferirá, ao seu titular, a qualidade de Membro efetivo da Carreira de Procurador Federal da Procuradoria-Geral Federal e os
respectivos direitos, deveres, proibições e impedimentos, inclusive a expressa vedação de
exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais.
Art. 5º De acordo com critérios de conveniência e necessidade da Administração, poderão ser nomeados candidatos classificados para preenchimento dos cargos vagos já existentes e dos que vierem a vagar durante a realização do certame.
II - DOS CONCURSOS
Seção I - Das regras básicas

Art. 6º Os concursos compreenderão três provas escritas e aferição de títulos, nas quais
serão observadas esta Instrução Normativa e as disposições contidas no respectivo Edital.
Art. 7º Todas as provas escritas, uma objetiva e duas discursivas, serão eliminatórias.
Art. 8º As provas escritas, a cujas notas serão atribuídos pesos específicos no Edital do concurso, versarão, no mínimo, sobre as matérias indicadas neste artigo, distribuídas em dois grupos.
§ 1° Constituirão o Grupo I as seguintes matérias: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Financeiro e Econômico, Direito Tributário, legislação da seguridade
social e legislação sobre ensino.
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§ 2° Integrarão o Grupo II as matérias a seguir enumeradas:
Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Comercial, Direito Penal e Processual
Penal, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Direito Internacional Público, Direito
Agrário e Direito Ambiental.
§ 3º Os programas das disciplinas constarão de anexo ao Edital do concurso.
Art. 9º As provas escritas serão realizadas nas cidades constantes de anexo ao respectivo Edital.
Art. 10. A aferição de títulos ocorrerá entre os candidatos que hajam sido aprovados nas
provas escritas, e terá fim exclusivo de classificação no certame.
Art. 11. O candidato que faltar a uma das provas do concurso estará automaticamente eliminado do certame.
Art. 12. Será mantido o sigilo das provas escritas até que estejam integralmente concluídos, na fase própria do concurso, os correspondentes trabalhos de correção, identificação e
homologação dos resultados.
Art. 13. Considerar-se-ão títulos, além de outros regularmente admitidos em direito
e previstos no Edital, o exercício profissional de consultoria, assessoria, diretoria e o
desempenho de cargo, emprego ou função de nível superior, com atividades eminentemente jurídicas.
Art. 14. O Edital de Abertura do concurso será publicado na íntegra no Diário Oficial da
União e, por meio de extrato em jornal diário local de grande circulação, nas cidades aludidas no art. 9° desta IN.
Parágrafo único. O edital de abertura e todos os atos praticados em relação aos certames
serão disponibilizados no sítio eletrônico institucional da Advocacia-Geral da União, medida que não substitui a publicação no Diário Oficial da União.
Art. 15. O prazo de validade do concurso, a ser previsto no Edital respectivo, poderá ser
prorrogado, a critério do Advogado-Geral da União.
Seção II - Da inscrição

Art. 16. Para participar do certame, o candidato deverá realizar a inscrição pessoalmente
ou por procuração, por via postal ou pela Internet, respeitados os limites desta Instrução
Normativa e do respectivo Edital.
§ 1º Não será admitida inscrição condicional.
§ 2º A formalização de inscrição implicará a aceitação, pelo interessado, de todas as regras fixadas para o concurso, ainda que atue mediante procurador.
Art. 17. A inscrição poderá ser procedida em qualquer das cidades indicadas no anexo
do Edital do certame.
§ 1º No momento da inscrição, o interessado optará pela cidade na qual deseja prestar as
provas escritas, dentre as previstas no Edital.
§ 2º A opção prevista no § 1º deste não poderá ser alterada em momento posterior à inscrição.
Art. 18. Os dados, informações e eventuais documentos fornecidos pelo interessado, no
momento em que formalize a inscrição, serão considerados de sua inteira responsabilidade,
ainda que atue por intermédio de procurador.
Art. 19. A efetivação da inscrição no concurso somente ocorrerá se o interessado atender
às prescrições desta Instrução Normativa e do respectivo Edital.
Seção III - Da prova objetiva, da aprovação e da classificação

Art. 20. Haverá em cada concurso uma prova objetiva, de abrangência geral, composta
de questões de igual valor.
§ 1º A avaliação da prova objetiva será feita por meio eletrônico.
§ 2º A aprovação na prova objetiva exigirá seja alcançada a pontuação mínima indicada no Edital.
§ 3º Os candidatos aprovados na prova objetiva serão classificados, segundo suas notas,
em um total de até cinco vezes o respectivo número de vagas, observado o que disponha o
Edital do certame.
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Seção IV - Das provas discursivas

Art. 21. Haverá, em cada concurso, duas provas discursivas, que se realizarão em seguida à prova objetiva, conforme estabelecido no respectivo Edital.
Art. 22. As provas discursivas, compostas de duas partes, abrangerão, nos termos deste
artigo, os grupos de matérias indicados na presente Instrução Normativa.
§ 1º A primeira prova discursiva terá por objeto matérias integrantes do Grupo I e consistirá em:
I - elaboração de parecer; e
II - três questões discursivas.
§ 2º A segunda prova discursiva, a abranger matérias dos Grupos I e II, consistirá em:
I - elaboração de peça judicial; e
II - três questões discursivas.
§ 3º A avaliação das provas discursivas considerará, além do conhecimento jurídico, os aspectos de composição e ordenação dos textos e do uso do idioma, nos termos fixados em Edital.
§ 4º A aprovação, em cada prova discursiva, exigirá seja alcançada pontuação mínima
exigida no Edital.
Seção V - Dos títulos

Art. 23. Os candidatos aprovados nas provas escritas serão convocados para apresentar os títulos de que dispuserem, aos quais, se aceitos, serão atribuídos pontos nos
termos do Edital.
Parágrafo único. O ato de divulgação de resultados das provas discursivas convocará os
candidatos aprovados para apresentação dos títulos.
Seção VI - Da sindicância da vida pregressa

Art. 24. No mesmo ato previsto no parágrafo único do artigo 23, os aprovados serão
convocados para apresentação dos documentos relativos à vida pregressa.
§ 1º A Banca Examinadora poderá diligenciar para obter outros elementos informativos
junto a quem os possa fornecer, inclusive convocando o próprio candidato para ser ouvido
ou entrevistado, assegurando, caso a caso, a tramitação reservada dessas atividades.
§ 2º Após regular procedimento, poderá a Banca Examinadora decidir, motivadamente,
pela exclusão do candidato na forma da Seção VIII.
Seção VII - Da banca examinadora

Art. 25. Os concursos terão Banca Examinadora própria designada pelo executor do certame, que deverá ser integrada também por um representante da Ordem dos Advogados do
Brasil, indicado por seu Conselho Federal.
Art. 26. Incumbirá ao executor do certame:
I - formalizar previamente à Procuradoria-Geral Federal a composição da banca examinadora para o certame, bem assim eventuais alterações.
II - submeter à aprovação da Procuradoria-Geral Federal proposta do conteúdo programático das provas escritas do concurso e o modo de aferição das notas;
III - submeter à aprovação da Procuradoria-Geral Federal proposta de Edital do certame;
IV - supervisionar e decidir, em grau de recurso, as decisões das bancas suplementares,
se houverem;
V - julgar os recursos eventualmente interpostos de suas decisões;
VI - desenvolver atividades e praticar outros atos que lhes atribuam esta Instrução Normativa e o Edital do concurso.
Art. 27. A Banca Examinadora e todos quantos envolvidos na realização dos concursos
de que tratam esta Instrução Normativa zelarão pela inviolabilidade das provas e pelo sigilo
dos respectivos trabalhos.
Seção VIII - Da exclusão e da eliminação automática

Art. 28. A exclusão e a eliminação automática de candidato do concurso ocorrerão nas
hipóteses expressamente previstas nesta Instrução Normativa e no Edital do certame.
Parágrafo único. À exclusão e à eliminação a que se refere este artigo corresponderá o
direito do interessado ao contraditório e à ampla defesa, nos prazos, termos e condições do
Edital do concurso.
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Art. 29. O candidato, a qualquer tempo, poderá ser excluído do concurso, mediante decisão fundamentada da respectiva Banca Examinadora.
§ 1º A exclusão terá como causa, fato ou circunstância relevante, desabonadores da conduta do candidato.
§ 2º Aplicar-se-á, quanto à aludida exclusão, o que dispõe o § 1º do art. 24 desta Instrução Normativa.
Seção IX - Da classificação final

Art. 30. Os candidatos inscritos e aprovados no concurso, e deste não eliminados nem
excluídos, terão somados os pontos que obtiveram nas provas e títulos, visando-se à classificação final no certame.
§ 1º O somatório de pontos a que se refere o caput deste incluirá as notas das provas e os
pesos a estas atribuídos, assim como a pontuação dos títulos apresentados.
§ 2º Serão consideradas, na classificação final, as vagas oferecidas no respectivo Edital e
aquelas de que trata o art. 5º desta Instrução Normativa.
§ 3º Considerar-se-ão, separadamente, as vagas oferecidas à ampla competição e aquelas
reservadas aos candidatos portadores de deficiência.
§ 4º A publicação relativa aos candidatos que se classificaram nas vagas do concurso
trará, em separado, a divulgação dos que, inscritos, aprovados e não eliminados nem excluídos, não lograram classificação nas vagas existentes.
Seção X - Da habilitação

Art. 31. Considerar-se-ão habilitados no concurso os candidatos que não tendo sido atingidos por exclusão ou eliminação, hajam alcançado, nos termos desta Instrução Normativa e do Edital respectivo, sucessiva e cumulativamente:
I - efetivação de sua inscrição;
II - aprovação e classificação na prova objetiva;
III - aprovação nas duas provas discursivas; e,
IV - classificação final nas vagas existentes.
Parágrafo único. Ficam automaticamente habilitados os candidatos que tenham cumprido o exigido nos incisos I a III do caput deste artigo, à medida em que, nomeados todos os
classificados de que trata o inciso IV deste artigo, remanesçam cargos vagos a preencher.
Seção XI - Da homologação

Art. 32. Concluídos os trabalhos de concurso e aprovados seus resultados pela Banca
Examinadora, o órgão executor os encaminhará ao Advogado-Geral da União, para fins de
homologação.
Parágrafo único. O ato de homologação será publicado no Diário Oficial da União e
conterá, além dos nomes dos candidatos habilitados, a relação daqueles que se enquadrem
na hipótese prevista no parágrafo único do art. 31.
III - DA NOMEAÇÃO

Art. 33. O Procurador-Geral Federal convocará os candidatos para a escolha da localidade de lotação, obedecida a ordem de classificação final do correspondente concurso.
§ 1º A convocação será efetivada por ato específico, publicado no Diário Oficial da União nos termos do Edital. cinco dias úteis, contado da publicação do ato convocatório, recairá
sobre localidade da preferência do interessado, constante de anexo ao referido ato.
§ 3º O nomeado que não atender, tempestivamente, à convocação objeto deste artigo, perderá
o direito à escolha, ficando a critério da Administração determinar a localidade de lotação.
§ 4º Deferida a escolha do candidato pela localidade, a distribuição na Unidade em que
terá exercício será feita de acordo com a necessidade da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 34. Os candidatos habilitados em concurso serão nomeados seguindo-se a ordem de
sua classificação final.
IV - DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL

Art. 35. Os candidatos nomeados deverão apresentar, até cinco dias antes da posse, atestado, acompanhado de laudo, de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo de Procurador Federal, fornecido por médicos integrantes do serviço público federal
ou do Sistema Único de Saúde, acompanhado dos exames de laboratório e radiológicos
constantes de relação específica a ser fornecida pela Administração.
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V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Após a aprovação do Edital regedor do concurso pela Procuradoria-Geral Federal, o executor promoverá a sua divulgação.
Art. 37. O Advogado-Geral da União poderá celebrar ajuste com órgão ou entidade pública especializada para a execução do concurso.
§ 1º Na hipótese de celebração de ajuste, a divulgação do Edital referido no artigo anterior ficará a cargo do órgão ou ente público executor.
§ 2º O executor do concurso se comprometerá a observar a legislação vigente aplicável à
matéria, bem assim esta Instrução Normativa.
Art. 38. Reservar-se-ão a pessoas portadoras de deficiência física, cuja condição não os inabilite ao exercício do cargo de Procurador Federal, cinco por cento das vagas objeto de cada concurso.
Art. 39. A Banca Examinadora, durante a execução dos concursos neste ato disciplinados,
manter-se-á em regime de convocação permanente para dirimir dúvidas e dar solução a casos
omissos, não regulados na presente Instrução Normativa e no respectivo Edital do concurso.
Art. 40. Caberá recurso à Banca Examinadora quanto ao resultado de cada fase do concurso,
assim como da decisão prevista no art. 29, nos prazos, termos e condições do Edital do certame.
Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso desprovido de fundamentação.
Art. 41. Os candidatos poderão ter vista, por cópia, de suas provas, no curso do prazo recursal, consoante dispuser o Edital do certame.
Art. 42. Os candidatos arcarão com todas as despesas resultantes de seus deslocamentos,
obrigatórios ou voluntários, referentes a sua participação em concurso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo compreende, inclusive, os deslocamentos para a
prestação das provas escritas, o atendimento a convocação da Banca Examinadora, bem
assim os referentes à vista de provas, ao exercício de direitos e à prática de outros atos possibilitados ou exigidos aos candidatos.
Art. 43. Não haverá divulgação de recusa de inscrição, nem de candidatos reprovados ou
de eliminações e exclusões.
Art. 44. Caso um ou mais dos habilitados em determinado concurso não sejam considerados aptos física e mentalmente, ou renunciem, formal e expressamente, à nomeação, ou, se
nomeados, não se apresentem no prazo legal para tomar posse, ou ainda, se empossados, não
entrem em exercício no prazo legal, o Advogado-Geral da União, visando ao preenchimento
das vagas resultantes, poderá nomear candidatos aprovados no certame que, no somatório de
pontos objeto do art. 30, se seguirem aos antes classificados e habilitados.
§ 1º Na hipótese de, no prazo de validade dos concursos, ocorrer a vacância ou a criação
de cargo de Procurador Federal de 2ª Categoria, o Advogado-Geral da União poderá nomear
candidatos aprovados no respectivo concurso que, no somatório de pontos em alusão, se
seguirem aos já classificados, habilitados e nomeados.
Art. 45. Durante o período do estágio probatório, será mantida a lotação inicial do Procurador Federal, salvo se diversamente decidir o Procurador-Geral Federal.
Art. 46. Toda a documentação relativa aos concursos objeto desta Instrução Normativa
ficará, até a homologação dos seus resultados, sob a guarda do executor do certame.
§ 1º Após a homologação de cada concurso, os documentos respectivos serão arquivados por dois anos.
§ 2º Expirado o prazo ao qual alude o parágrafo anterior, e inexistindo feito judicial referente ao concurso, destruir-se-ão as provas e o material inaproveitável.
Art. 47. O candidato nomeado apresentará, previamente à posse, além dos documentos regularmente exigidos, certificado de aprovação no exame ou inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil, declaração de que não exerce advocacia fora das atribuições do cargo no qual será empossado, devendo, se for o caso, renunciar ao mandato ou substabelecê-lo, sem reserva de poderes.
Art. 48. Depois de empossado e em exercício, o nomeado será submetido a treinamento para
o exercício das funções inerentes a seu cargo, com carga horária variável, com predominância
para as matérias relacionadas às atividades finalísticas das autarquias e fundações públicas federais, compreendendo seminários, apresentação de trabalhos, aulas teóricas e práticas.
§ 1° Os cursos de responsabilidade da Procuradoria-Geral Federal serão ministrados sob
a supervisão da Escola da Advocacia-Geral da União.
§ 2º O resultado obtido no curso será considerado na avaliação do estágio probatório.
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§ 3° A não realização do curso ou a freqüência inferior a setenta e cinco por cento deste,
por recusa imotivada, serão consideradas na primeira avaliação de desempenho para fins de
percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ.
Art. 49. Fica revogada a Instrução Normativa nº 16, de 2 de outubro de 2002.
Art. 50. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 28.9.2005.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, XII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art.
4º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, tendo em vista o disposto no art. 28, inciso II, da
referida Lei Complementar n° 73, de 1993,
Considerando o disposto nos arts. 280 a 282 do Código de Trânsito Brasileiro − Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997;
Considerando a Resolução nº 149, de 19 de setembro de 2003, do Conselho Nacional de
Trânsito − CONTRAN;
Considerando a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v. Súmula nº 312, de
2005, REsp’s nos 469.635/RS, 552.073/RS, 507.080/SC, 657.248/SC, 512.184/SC, 667.091/RS,
686.276/RS, AgRg no REsp nº 409.015/RS, AG’s nos 561.808/RS, 627.188/RS e 641.254/RS );
Considerando, ainda, que, em casos idênticos, de interesse de entidades estaduais, recursos extraordinários interpostos e os respectivos agravos não foram acolhidos no Supremo
Tribunal Federal (v. AI nº 451.268-AgR/RS e AI nº 465.647-AgR/RS),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que declarar a nulidade de notificação de imposição de penalidade e de cobrança de multa de trânsito sem que tenha havido a prévia notificação do cometimento da infração; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º O representante judicial da União que estiver atuando no processo judicial ou, na sua
falta, o respectivo superior hierárquico, comunicará, imediatamente, ao órgão responsável pela
imposição e cobrança da multa a não interposição ou a desistência do recurso, para que este dê
prosseguimento ao processo administrativo, com a renovação do ato anulado judicialmente.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 14.1.2006.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 5 DE MAIO DE 2006.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto
no art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n°
10.480, de 2 de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
Considerando o Enunciado n° 22 da Súmula da Advocacia-Geral da União (com esta
publicado no Diário Oficial da União), resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que dispensar a apresentação de prova de escolaridade ou habilitação legal para inscrição em concurso público destinado ao provimento de
cargo público, salvo se a exigência decorrer de disposição legal ou, quando for o caso, para
participar da segunda etapa de concurso que se realize em duas etapas; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 9.5.2006.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 30 DE JUNHO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
Considerando que o erário federal suporta, em última instância, os efeitos financeiros dos desequilíbrios do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS – cuja função, entre outras, consiste em garantir a quitação, junto aos agentes financeiros, dos saldos devedores remanescentes de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, nos quais tenha havido contribuição ao FCVS (art. 2º, II do DL nº
2.406/88 alterado pelo DL nº 2.476/88 e Lei nº 7.682/88) - porque mantido, entre outras fontes,
por transferências do Poder Executivo Federal, consignados no Orçamento da União (art. 5º, 6º,
III, do DL nº 2.406/88 alterado pelo DL nº 2.476/88 e Lei nº 7.682/88),
Resolve:
Art. 1º A União, por meio dos órgãos de representação judicial da Procuradoria-Geral da
União, observado o art. 3º desta Instrução Normativa, intervirá, com fundamento no art. 5º,
parágrafo único, da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e no art. 50 do Código de Processo
Civil, nas ações movidas por mutuários em face das entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, cujos pedidos versem sobre a cobertura de saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional pelo Fundo de Compensação
de Variações Salariais - FCVS, e nas ações com pedido de indenização pelo Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, para o fim da correta aplicação da legislação pertinente. (N.R.) (Redação dada pela Instrução Normativa nº 2, de 8.9.2008 – D. O. de 9.9.2008)
Art. 2º A Procuradoria-Geral da União, fundamentada no art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de
abril de 1995, solicitará à Caixa Econômica Federal, em prazo que fixar, informações sobre:
a) processos judiciais, com indicação das partes e dos órgãos judiciais em que têm curso; e
b) as ações repetitivas, isto é, aquelas em que se controverte a respeito das mesmas questões jurídicas, com discriminação dos processos e apresentação das teses sustentadas na defesa.
Art. 3º O Procurador-Geral da União definirá os processos em que haverá intervenção da União, levando em consideração a resposta às indagações estabelecidas no art. 2º, de modo a exercer o controle e assegurar a atuação da União nos processos em que se discutem questões relevantes em juízo e a garantir a correta defesa do FCVS, bem como a uniformização das teses jurídicas.
Art. 4º Quando a entidade ré for instituição financeira particular e as ações referidas no art.
1º estiverem em curso na Justiça Estadual, a União intervirá em todos os processos e requererá:
I - intervenção com fundamento no art. 5º e seu parágrafo único da Lei nº 9.469, e no
art. 50 do Código de Processo Civil, e remessa dos autos à Justiça Federal, órgão competente para decidir sobre a existência de interesse da União no processo, e para ordenar a citação
da Caixa Econômica Federal, administradora do FCVS e do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação, na condição de litisconsorte passiva necessária; e (Redação dada pela
Instrução Normativa nº 2, de 8.9.2008 – D. O. de 9.9.2008)

II - ao órgão competente, que, após reconhecido o interesse da União no feito, ordene ao
autor que promova a citação da Caixa Econômica Federal - administradora do FCVS, nos
termos do art. 14 do REGULAMENTO DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE
COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - CCFCVS aprovado pelo Decreto nº
4.378, de 16 de setembro de 2002, com fulcro no art. 27 da Lei no 10.150, de 21 de dezembro de 2000, e do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, nos termos da
Portaria MF nº 243/2000 - para integrar a lide na condição de litisconsorte passiva necessária (art. 47 e parágrafo único do CPC), em face de sua legitimação passiva ad causam, conforme definido na Súmula 327 do Superior Tribunal de Justiça, publicado no DJ de
07.06.2006, p.240. (N.R.) (Redação dada pela Instrução Normativa nº 2, de 8.9.2008 – D. O. de 9.9.2008)

Art. 5º (Revogado pela Instrução Normativa nº 2, de 8.9.2008 – D. O. de 9.9.2008)
Art. 6º Sem prejuízo da atuação de que tratam os artigos anteriores, quando houver indícios de condutas ilícitas lesivas ao Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS, a
União deverá adotar as medidas judiciais destinadas à responsabilização dos causadores do
dano ao erário, nos termos do art. 1º, caput, IV, e 5º da Lei nº 7.347/85 (LACP), dos arts. 3º,
5º e 17 da Lei nº 8.429/92 (LIA), e dos demais dispositivos legais pertinentes.
§ 1 º Nos casos compreendidos neste artigo, o ajuizamento das ações deverá ser autorizada pelo Procurador-Geral da União (CIRCULAR PGU -2002/007).
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§ 2º Os cálculos concernentes às causas de que trata este artigo ficarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias - DECAP e NECAPs.
§ 3º A União intervirá como litisconsorte passiva nas ações movidas contra a Caixa Econômica
Federal, que envolvam condutas lesivas ao Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS.
Art. 7º A presente Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 4.7.2006.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 1º DE AGOSTO DE 2006.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto
no art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n°
10.480, de 2 de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001, e no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
Considerando o Enunciado n° 7 da Súmula da Advocacia-Geral da União, com a redação dada pelo Ato de 1º de agosto de 2006 (com esta publicado no Diário Oficial da União),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que determinar a percepção cumulada de benefício previdenciário com a pensão especial prevista no art. 53, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias − ADCT, devida a ex-combatente (no caso de militar,
desde que haja sido licenciado do serviço ativo e com isso retornado à vida civil definitivamente − art.1º da Lei nº 5.315, de 12.9.1967);
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 2.8.2006.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 1º DE AGOSTO DE 2006.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 4º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, tendo em vista o disposto no art.
28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n° 10.480, de 2
de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998, e
Considerando a revogação da Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999, pelo art. 18 da Lei
nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e a anterior e iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2.010-1/DF
– Plenário, 2.049-8/RJ – Plenário, 2.087/AM – Plenário, 2.196-6/RJ – Plenário, e 2.197-4/RJ
– Plenário); e do Superior Tribunal de Justiça (Mandados de Segurança nos 6.464/RN Primeira Seção e 6.549/DF - Primeira Seção),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que declarar a inconstitucionalidade da contribuição social de servidor público civil inativo e de pensionista dos três Poderes da União, instituída pela Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999.
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 2.8.2006.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 1º DE SETEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o
art. 4º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, tendo em vista o disposto no art. 28, inciso II,
da referida Lei Complementar n° 73, de 1993,
Considerando o disposto na Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, no art. 7º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949, e no art. 6º da Lei nº
10.101, de 19 de dezembro de 2000;
Considerando a orientação firmada no Despacho do Consultor-Geral da União nº 608,
de 17 de novembro de 2004 (NOTAS AGU/GV Nos 10/2004 e 19/2004) aprovado pelo
Advogado-Geral da União em 24 de novembro de 2004;
Considerando que o Ato Declaratório nº 09, de 25 de maio de 2005, da Secretaria de
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego − fundamentado no Despacho
do Consultor-Geral da União nº 608/2004 −, alterou a redação do inciso V do Precedente
Administrativo nº 45, aprovado pelo Ato Declaratório nº 4, de 21 de fevereiro de 2002, para
admitir que “a autorização da Lei nº 605/49 para funcionamento em domingos e feriados
nos estabelecimentos de comércio de gêneros alimentícios e similares compreende mercados, supermercados e congêneres (Relação a que se refere o art. 7º do Decreto nº
27.048/49, inciso II, 15)”;
Considerando a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v. RESP’s
239.281/AL, 530.111/PR, 142.992/RS, 569.235/SC, 216.665/AL, 689.390/RS, entre outros),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que reconhecer a legalidade do funcionamento de
supermercados e congêneres aos domingos e feriados; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 5.9.2006.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 6 DE OUTUBRO DE 2006.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I,
VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto no art. 28,
inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n° 10.480, de 2 de
julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro
de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
Considerando o Enunciado n° 23 da Súmula da Advocacia-Geral da União (com esta
publicado no Diário Oficial da União),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não argüirão exceção de incompetência quando autor domiciliado em cidade do interior
propuser ação contra a União na sede da respectiva Seção Judiciária (capital do Estado-membro);
II − Não recorrerão de decisão judicial que declarar competente a sede da Seção Judiciária quando o autor for domiciliado em outra cidade do mesmo Estado; e
III − Desistirão de recursos já interpostos contra decisões de que tratam os itens anteriores.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 9.10.2006.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2007.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto
no art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n°
10.480, de 2 de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001, e no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
Considerando o Enunciado n° 14 da Súmula da Advocacia-Geral da União, com a redação
dada pelo Ato de 6 de fevereiro de 2007 (com esta publicado no Diário Oficial da União),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que determinar a incidência da taxa SELIC, em
substituição à correção monetária e juros, a partir de 1º de janeiro de 1996, nas compensações ou restituições de contribuições previdenciárias; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 8.2.2007.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2007.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto
no art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n°
10.480, de 2 de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001, e no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
Considerando o Enunciado n° 17 da Súmula da Advocacia-Geral da União, com a redação
dada pelo Ato de 6 de fevereiro de 2007 (com esta publicado no Diário Oficial da União),
Resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que determinar a expedição de certidão positiva
de débito com efeito de negativa, estando regular o parcelamento da dívida, com o cumprimento, no prazo, das obrigações assumidas pelo contribuinte; e
II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 8.2.2007.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2007.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o art. 3º do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto
no art. 28, inciso II, da referida Lei Complementar n° 73, de 1993, no art. 9° da Lei n°
10.480, de 2 de julho de 2002, no art. 38, § 1°, inciso II, da Medida Provisória n° 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001, e no art. 17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
Considerando o Enunciado n° 13 da Súmula da Advocacia-Geral da União, com a redação dada pelo Ato de 16 de fevereiro de 2007 (com esta publicado no Diário Oficial da
União), resolve:
Art. 1° Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e seus integrantes:
I − Não recorrerão de decisão judicial que excluir a incidência de multa fiscal sobre
massa falida regida pela legislação anterior à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005; e
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II − Desistirão de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 3º Fica revogada a Instrução Normativa nº 01, de 6 de fevereiro de 2007, publicada
no Diário Oficial de 8 de fevereiro de 2007.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 22.2.2007.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 21 DE JUNHO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I, VI, X, XI, XII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e o art. 4º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997,
Considerando o disposto no Enunciado nº 84 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
editado em 1993,
Considerando a iteratividade da jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, quanto à aplicação deste enunciado contra a União (v. REsp nº 893105/AL e nº
762521/RS – Primeira Turma; e REsp nº 457524/RN e nº 572787/RS - Segunda Turma),
RESOLVE :

Art. 1º Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal:
I - não recorrerão das decisões que acolherem embargos de terceiro opostos na execução
fiscal por promitente-comprador titular de compromisso de compra e venda, registrado ou
não, desde que não caracterizada a má-fé dos contratantes e o intuito de fraude à execução;
II - desistirão dos recursos já interpostos que se enquadrarem na situação descrita no item anterior.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 22.6.2007.
<!ID915176-0>

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I

e XIII e o caput do art. 4º da Lei Complementar n.º 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto nos arts. 1º e 2º da Lei nº. 9.469, de 10 de julho de 1997, resolve:
Art. 1º Os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal ficam autorizados a não
propor ações e a desistir daquelas em curso, ou dos respectivos recursos, quando o crédito
atualizado for de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvada a existência de
norma específica de cada autarquia ou fundação pública federal em sentido contrário.
Parágrafo único. O Procurador-Geral Federal poderá fixar limites inferiores ao previsto
no caput para a cobrança de créditos, tributários ou não, das autarquias e fundações públicas
federais nos casos em que recomendar o interesse público.
Art. 2º Fica autorizado o parcelamento de débitos oriundos, exclusivamente, de honorários de
sucumbência em parcelas mensais e sucessivas até o máximo de 30 (trinta), nos termos do art. 2º,
caput, da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, observados os seguintes limites:
I - até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cabe ao Procurador Chefe do órgão local de execução da Procuradoria-Geral Federal autorizar o parcelamento;
II - até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) cabe ao Procurador-Geral Federal autorizar o
parcelamento;
III - acima de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), o parcelamento dependerá de prévia e
expressa autorização do Advogado-Geral da União.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese o valor das parcelas mensais poderá ser inferior
a R$ 200,00 (duzentos reais).
Art. 3º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 18.2.2008.
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PORTARIA Nº 15, DE 23 DE ABRIL DE 1993.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo

art. 4º, inciso XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1 º Fica instituído o Boletim de Serviço da Advocacia-Geral da União.
§ 1º Serão publicados no Boletim de Serviço os atos praticados pelas autoridades da Advocacia-Geral da União, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes à divulgação de atos mediante boletim de pessoal ou serviço.
§ 2º O Boletim de Serviço será editado mensalmente ou, em caráter excepcional, a critério do Advogado-Geral da União.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ DE CASTRO FERREIRA
D. O. de 13.5.1993.

PORTARIA Nº 42, DE 11 DE AGOSTO DE 1993.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45 da

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
RESOLVE:

Art. 1º Às atividades de recebimento, movimentação, juntada, divulgação, expedição, arquivamento e fornecimento de certidões e cópias de processos e documentos na AdvocaciaGeral da União – AGU aplicam-se as normas internas constantes do Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Provisoriamente, até a edição do Regimento Interno previsto no art. 45 da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, compete à Divisão de Documentação e
Informática – DDI:
I – receber, autuar e registrar os processos, a correspondência oficial e todos os demais
documentos encaminhados à AGU;
II – prestar informações sobre a movimentação de documentos e processos que não sejam de natureza sigilosa;
III – classificar e organizar o registro de movimentação de documentos, processos e correspondências, mantendo-o atualizado em banco de dados;
IV – efetuar a expedição externa e interna de documentos, processos e correspondências;
V – receber e enviar ao órgão oficial os atos sujeitos à publicação;
VI – controlar e prestar informações sobre matéria encaminhada para publicação;
VII – receber processos e documentos para arquivamento;
VIII – atender às solicitações de desarquivamento de processos e documentos;
IX – fornecer, mediante autorização superior, certidões e cópias de peças de processos e
documentos;
X – proceder à numeração de avisos, ofícios e EM.
XI – atender aos pedidos internos de informações e pesquisas sobre processos para efeito de apensação, anexação ou localização;
XII – orientar as partes a respeito de exigências feitas em processos de seu interesse, inclusive quanto às suas eventuais reclamações;
XIII – promover a desapensação de processos e documentos;
XIV – zelar pela documentação arquivada, adotando as providências necessárias à sua
segurança e conservação;
XV – rever, periodicamente, a critério de seu Diretor, os processos e documentos arquivados, providenciando, após a anuência de Comissão Especial para esse fim especificamente
designada, a incineração daqueles que não mais tiverem utilidade;
XVI – encaminhar ao Arquivo Nacional processos e documentos considerados de valor histórico;
XVII – promover a recuperação de livros, processos e documentos de interesse da Advocacia-Geral da União.
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Art. 3º São competentes para autorizar ou determinar a adoção das medidas a que se referem os itens 4.2, 4.3, 6.3 e 7.4 do Anexo a esta Portaria, no âmbito dos respectivos órgãos onde
exercem suas atribuições, o Procurador-Geral da União, o Consultor-Geral da União, o Corregedor-Geral da Advocacia da União e os Procuradores Regionais e Seccionais da União.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Interno da
Advocacia-Geral da União.
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
Advogado-Geral da União
B. S. Extraordinário de 11.8.1993.

Anexo à Portaria nº 42, de 1993.
NORMAS INTERNAS
1. DO RECEBIMENTO

1.1. os processos e documentos recebidos na AGU serão fichados, protocolizados, informados e encaminhados ao órgão a que se destinam;
1.2. ressalvadas as hipóteses enumeradas no item 1.4, nenhum requerimento dirigido a
órgão da AGU, ou qualquer outro documento ou processo, poderá ter andamento sem ter
sido previamente protocolizado;
1.3. dos registros deverão constar todos os dados referentes aos documentos ou expedientes recebidos, principalmente sua natureza Processo, aviso, cartas, etc) e seu respectivo
número, código, data e órgão de origem, conforme o caso;
1.4. não constituirão processo os assuntos de caráter social, tais como convites, homenagens, agradecimentos e comunicações de posse ou afastamento de cargos, bem ainda as
requisições de material e/ou de prestação de serviços, informações e outros que, por sua
menor importância, possam ser atendidos diretamente em suas respectivas áreas;
1.5. ao ser recebido qualquer documento, verificar-se-á: a) se está dirigido à autoridade
competente; b) se contém assinatura, data, nome e endereço do interessado e, tratando-se de
funcionário público, o cargo ou função, a lotação e a matrícula; c) havendo anexos e apensos, se eles correspondem ao declarado no instrumento principal; d) tratando-se de petições
ou requerimentos, se indicam, de modo expresso, se é pedido inicial, de reconsideração ou
recurso, e especificam, ainda, quando referentes a pedido de certidão, o fim a que se destinam e o endereço completo do interessado (rua, número, bairro, cidade e telefone, se houver). Constatada a regularidade formal da postulação, o documento será numerado, datado e
autuado, indicando-se na coluna “distribuição” a sua primeira movimentação;
1.6. não será recebido o documento que desatenta a qualquer dos requisitos acima enumerados, e
aquele que indevidamente o for, posteriormente será arquivado, dando-se ciência ao interessado;
1.7. também não será recebida a petição que, assinada por procurador, venha desacompanhada de instrumento de mandato, salvo se dela constar indicação de que o instrumento
respectivo está anexado a outro processo já arquivado;
1.8. somente serão protocolizadas cópias e segundas vias, após autenticação do servidor
que a receber, à vista dos respectivos originais;
1.9. os documentos e os processos de caráter urgente terão tratamento preferencial, com
encaminhamento imediato e precedência sobre os de andamento normal;
1.10. são considerados urgentes os recursos e os pedidos de reconsideração, bem ainda
os pedidos de informações do Poder Judiciário, as citações, as contra-fés e os demais pedidos nos quais for assinalado prazo para atendimento;
1.11. na formalização do processo, será aposto o carimbo da AGU no documento inicial, assim considerado aquele que caracteriza o assunto principal, procedendo-se, em seguida, à numeração e rubrica de todas as suas folhas, a partir do documento inicial, em ordem crescente, começando em 01, observada a numeração seqüencial a cada juntada de novas folhas e/ou documentos;
1.12. as folhas de informações serão integralmente aproveitadas tanto no anverso quanto
no verso, ficando proibida a juntada de nova folha até o seu total preenchimento, exceto no
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caso de juntada de novos documentos, quando será adicionada uma nova folha para informações, obedecida a seqüência cronológica de datas;
1.13. nenhum órgão da AGU poderá dar andamento a processo cujas folhas não estejam
devidamente numeradas e rubricadas;
1.14. cada capa de processo conterá o carimbo da AGU com o respectivo número, além
dos dados de origem, entidade, órgão ou pessoa interessada e, ainda, o assunto que se refere;
1.15. será fornecido ao interessado um cartão de protocolo com o número do processo respectivo;
1.16. os documentos de natureza sigilosa, assim considerados aqueles com carimbo de
ultra secreto, secreto, confidencial, ou reservado, somente poderão ter andamento em envelope fechado, que contenha indicação clara de sua classificação e destino;
1.17. somente poderão constar das capas dos processos, além dos dados enumerados no
item 1.14, informações pertinentes à natureza destes, tais como “Anexo” (An) ou “Apenso”
(Ap), e as anotações de encaminhamento consignadas na coluna “distribuição”. Os carimbos
e anotações são parte integrante do processo, devendo o carimbo de urgente, ou correspondente etiqueta, ser apostos e rubricados à direita, na capa;
1.18. os processos e documentos equivocadamente encaminhados à AGU serão, após
despacho da chefia do setor de protocolo, restituídos à origem ou encaminhados ao órgão ou
entidade para o qual deveriam ter sido corretamente endereçados;
1.19 os processos e documentos oriundos de outros órgãos ou entidades públicas receberão, ao darem entrada, número próprio da AGU na capa de origem, colocando-se nova capa
somente quando não for possível utilizar a original. Ocorrendo o reingresso de processo ou
documento que já tenha número da AGU, somente será anotada a sua movimentação e feito
o encaminhamento devido.
2. DA MOVIMENTAÇÃO

2.1. toda movimentação de processos e documentos entre as unidades da AGU, ou entre
esta e outras repartições, deverá ser previamente registrada;
2.2. os processos e documentos recebidos, após efetuado o registro de sua movimentação, serão distribuídos às unidades setoriais mediante livro de protocolo e entregues após
assinatura legível dos respectivos destinatários;
2.3. os processos que devam sair da AGU serão relacionados e entregues diretamente nos órgãos ou entidades a que se destinarem, mediante relação de encaminhamento, em 2 vias, ou
enviados pelo correio, mantendo-se arquivada, em ordem cronológica, a última via da relação;
2.4. as relações deverão ser feitas a máquina, agrupados os processos por ano a que pertencerem;
2.5. quando nas relações de distribuição forem notados enganos ou rasuras, as ressalvas
deverão ser feitas em todas as vias;
2.6. nos recibos de protocolo deverão ser indicados, de modo claro, o nome e as iniciais da repartição ou seção, bem como o nome do recebedor, quando não for aposto o carimbo do servidor;
2.7. serão também arquivadas em ordem cronológica as relações dos processos recebidos na AGU.
3. DAS JUNTADAS

3.1. juntada é a reunião de um documento ou processo a outro com o qual tenha relação
de dependência;
3.2. as juntadas de processos serão feitas por anexação ou apensação;
3.3. entende-se por “anexação” a juntada de um processo a outro, em caráter definitivo,
como nos casos de petições para cumprimento de exigências formuladas em processos
anteriores, petições de defesa, recursos, e outros;
3.4. quando um processo for anexado a outro, por tratarem ambos de um mesmo assunto, será feita a sua reorganização com a renumeração e rubrica, a tinta, cancelada a paginação anterior e consignada, expressamente, no processo, essas providências;
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3.5. nos casos de anexação, o processo a ser anexado deverá ser incluído no processo original,
em ordem cronológica, seguindo-se a numeração a partir da última folha do processo anterior, sem
solução de continuidade, como se se tratasse de um só processo. O menor número relativo ao ano
em curso deverá ser assinalado, na respectiva capa, com uma seta, feita ao lado, a lápis vermelho,
correndo o processo, daí por diante, com esse número (o primeiro número do ano em questão);
3.6. entende-se por “apensação” a juntada de um processo a outro ou outros, quando aquele apenas servir de elemento elucidativo ou subsidiário para instrução destes, continuando, porém, com existência própria e independente;
3.7. nos casos de apensação, o processo a ser apensado deverá tramitar junto ao processo
original, pelo lado de fora, conservando, cada um, sua capa, mantido à frente o processo a
ser instruído e sob cujo número terá andamento;
3.8. nas capas dos processos a que se juntarem outros, por anexação ou apensação, serão
escritos os números destes, em lugar apropriado, antepondo-se as abreviaturas, AN e AP,
respectivamente;
3.9. tanto a anexação ou apensação, quanto a desapensação ou desanexação de processos, somente poderão ser feitas no setor de protocolo, por iniciativa da chefia deste ou por
solicitação expressa da autoridade para a qual tenham sido encaminhados ou distribuídos;
3.10. as juntadas de processos, a desanexação e a desapensação só poderão ser procedidas após despacho da chefia do setor de protocolo, fazendo-se as anotações indispensáveis
nos respectivos processos;
3.11. sempre que possível deverá ser indicado, na informação ou despacho, o lugar onde
se encontra o processo cuja juntada se pretende;
3.12. o servidor que fizer a anexação, apensação, desanexação ou desapensação, ficará
obrigado a consignar as devidas anotações nos respectivos processos, as quais deverão ser
datadas e assinadas;
3.13. o servidor que numerar ou renumerar a folha de documentos ou processos, deverá
apor sua rubrica abaixo do número de cada folha;
3.14. no caso de juntada de documentos de diferentes tipos que não possam ser perfurados e que, por isso, impossibilitem sua colocação no processo, ou que tenham que ser devolvidos posteriormente aos interessados, bem assim aqueles cujos formatos ou espessuras
dificultem a sua inclusão, serão colocados em envelopes, presos ao processo, tomadas as
necessárias providências para que o seu conteúdo seja preservado;
3.15. o envelope de que trata o item anterior será numerado como folha comum e terá,
na face que ficar voltada para quem manusear o processo, a discriminação do documento ou
documentos nele contidos, bem como campo próprio para aposição de recibo, quando da
retirada dos documentos pelo interessado.
4. DA DIVULGAÇÃO

4.1. é vedado fornecer aos interessados informações sobre o conteúdo das notas, pareceres e despachos proferidos em processos em tramitação na AGU, salvo quando esses últimos
encerrarem exigências a serem por eles atendidas;
4.2. os pedidos de vista só serão atendidos após autorização de autoridade competente;
4.3. as informações, pareceres, notas ou despachos só poderão ser encaminhados para
publicação quando exigida esta em lei ou em atendimento a determinação expressa de autoridade competente;
4.4. no órgão próprio haverá um servidor encarregado da publicação, que velará pela sua
regularidade, promovendo a retificação de enganos ou omissões e anotando, com carimbo e
rubrica, a publicação feita no órgão oficial, com a indicação da data e página;
4.5. as informações, pareceres, notas ou despachos encaminhados à publicação deverão
conter cabeçalho, constituído do nome do órgão (Advocacia-Geral da União), seguido do
número do processo, a origem, o assunto e o texto;
4.6. os pareceres aprovados pelo Presidente da República terão numeração alfa-numérica.
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5. DA EXPEDIÇÃO

5.1. a expedição de processos e documentos será feita por guia de remessa e/ou Correio;
5.2. o prolator do último despacho exarado em processo ou documento deverá indicar a
autoridade ou órgão destinatário;
5.3. na remessa de processos ou sua restituição às autoridades dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, o encaminhamento será feito por meio de aviso ou ofício;
5.4. das sobrecartas e correspondências, a serem expedidas, deverão constar a espécie, o
número do expediente e a sigla do órgão remetente, a fim de facilitar a identificação da
procedência, em caso de devolução, bem como explicitar o número de anexos, observadas,
ainda, as normas postais pertinentes;
5.5. serão colecionadas cópias da correspondência e dos demais atos expedidos, que deverão ser enviados ao setor de documentação, diariamente, pelas diversas unidades, verificando-se sempre se os números dos processos constam dos rodapés das referidas cópias, a
fim de possibilitar, futuramente, informações às partes;
5.6. os expedientes a serem encaminhados pelo Correio deverão ser convenientemente
envelopados e endereçados;
5.7. serão organizados e mantidos em dia registros contendo os nomes e endereços das
autoridades do Serviço Público Federal;
6. DO ARQUIVAMENTO

6.1. serão arquivados, obrigatoriamente em ordem numérica, todos os processos cujos
assuntos já estejam encerrados;
6.2. os processos oriundos de outros órgãos ou entidades serão fotocopiados, em sua totalidade, e devolvidos os originais;
6.3. os processos somente serão arquivados mediante despacho de autoridade competente;
6.4. os processos somente poderão sair do arquivo, para consulta ou exame, mediante requisição do Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da União, ConsultorGeral da União, Corregedor-Geral da União, Secretário-Geral de Contencioso, Secretário-Geral de Consultoria, Consultor da União e Corregedores Auxiliares;
6.5. ao ser arquivado o processo, a ficha de movimento será colocada em um envelope,
colado na parte interna da última capa,. Em caso de desarquivamento, a referida ficha voltará para o fichário de movimento;
6.6. a unidade, ao mandar arquivar qualquer processo, numerará todas as folhas até o último expediente, anotando os apensos se for o caso;
6.7. em todo e qualquer processo que for mandado arquivar ou que retornar ao arquivo,
serão adotadas as mesmas medidas anteriormente tomadas, como apensação ou desapensação, anexação ou desanexação, e retirada de documentos com as devidas anotações;
6.8. nenhum processo poderá ser encaminhado através de caixa ou embrulho, devendo
ser organizado em pasta, de acordo com o volume e a documentação nele contida;
6.9. não poderão ser arquivados livros e cópias de expedientes que integram coleções já
existentes;
6.10. não serão arquivados processos ainda pendentes do atendimento de diligência ou
recebimento de esclarecimentos.
7. DO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES E CÓPIAS

7.1. as certidões serão datilografadas, numeradas, subscritas pelo servidor que as expedir
e visadas pela autoridade competente;
7.2. todas as certidões, especialmente as requeridas em defesa dos direitos, não devem
sofrer retardamento, observando-se, para sua expedição, o prazo máximo de 8 (oito) dias;
7.3. nas certidões para outros fins e cópias autenticadas serão observadas as finalidades e
restrições determinadas pelas autoridades que autorizarem o seu fornecimento;
7.4. o fornecimento de cópias de peças de processo ou de documento dependerá de prévia autorização.
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8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. é vedado o acesso de pessoas estranhas às dependências internas dos setores de protocolo e arquivo;
8.2. o protocolo funcionará das 8:30 às 19:00, sem interrupção, mantido, sempre, um plantonista;
8.3. em cada órgão ou unidade haverá sempre, dentro do horário normal do expediente,
um servidor incumbido de receber a correspondência oficial ou relação de processo que lhe
for destinada;
8.4. todas as relações de encaminhamento, registros de movimentação, livros de protocolo e outros documentos correlatos são de acesso terminantemente proibido a pessoas
estranhas ao serviço;
8.5. as correspondências, o Diário Oficial da União, o Diário da Justiça, as revistas
e os jornais serão colocados em escaninhos próprios, com os nomes dos servidores a
quem são destinados;
8.6. os documentos endereçados à Procuradoria-Geral da União e às Procuradorias Regionais e Seccionais serão protocolados diretamente nesses órgãos;
8.7. os casos omissos serão resolvidos pelo Advogado-Geral da União.
PORTARIA Nº 38, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1994.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo

art. 4º, inciso XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
Considerando que os atos relativos a servidores públicos somente terão validade jurídica
mediante publicação; e
Considerando a necessidade de padronização e racionalização dos instrumentos de divulgação de atos relativos aos servidores desta Advocacia-Geral da União;
RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar, no âmbito da Advocacia-Geral da União, o BOLETIM DE SERVIÇO, destinado à publicação dos atos normativos de controle e de concessão de vantagens
pecuniárias, previstas na legislação vigente, praticados pelos dirigentes dos órgãos e unidades organizacionais desta Advocacia-geral da União, bem como à reprodução de atos de
relevante interesse, oriundos das demais autoridades públicas.
I – DA PERIODICIDADE

Art. 2º O BOLETIM DE SERVIÇO terá a periodicidade de 30 (trinta) dias, observado o
cronograma da publicação, a ser divulgado no último exemplar de cada ano, relativamente
ao ano subseqüente.
§ 1º Para o exercício de 1994, o cronograma de publicação observará as datas a seguir indicadas:
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

Nº DO BP
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

DATA DE PUBLICAÇÃO
04/02/94
04/03/94
04/04/94
04/05/94
06/06/94
04/07/94
04/08/94
05/09/94
04/10/94
04/11/94
05/12/94
04/01/95

§ 2º Excepcionalmente, poderá haver a publicação de SUPLEMENTO a alguma edição
do BOLETIM DE SERVIÇO, objetivando atender o interesse do serviço, considerada a
relevância e o volume da matéria a ser publicada.
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II – DA PUBLICAÇÃO

Art. 3º As Unidades integrantes desta Advocacia-Geral da União deverão encaminhar à
Diretoria-Geral de Administração os expedientes a serem publicados, em cópias nítidas,
contendo, obrigatoriamente, todos os dados necessários à identificação dos servidores de
que se trata e a respectiva fundamentação legal.
III – DO RESUMO DAS MATÉRIAS

Art. 4º A Diretoria-Geral de Administração providenciará a publicação e a divulgação
dos atos de que se trata, de forma padronizada, resumindo as matérias, sem alterar-lhes o
conteúdo, evitando-se, sempre que possível, a divulgação unitária de atos da mesma espécie,
principalmente nos casos em que os seus preâmbulos seja idênticos.
IV – DOS FORMULÁRIOS DE RESUMO/PADRONIZAÇÃO DE MATÉRIAS

Art. 5º Considerada a racionalização, padronização e economia de recursos, as matérias
a serem publicadas serão, sempre que possível, resumidas e inseridas em formulários próprios, anexos à presente Portaria, nas seguintes especificações:
a) Diárias – referem-se à concessão inicial, prorrogação e complementação de diárias,
observada a legislação pertinente;
b) Boletim de Alteração de Freqüência – referem-se à alterações de freqüência ocorridas
durante o mês de referência;
c) Licenças Concedidas e/ou Homologadas – referem-se aos atos de concessão e homologação de licenças, nos termos da legislação pertinente;
d) Salário Família – referem-se à concessão, cancelamento e/ou restabelecimento de salário-família atribuído aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou em comissão, sem
vínculo com o serviço público;
e) Retificação Cadastral – referem-se aos atos de retificação cadastral, quando vier o
servidor a alterar o nome, em decorrência de decisão judicial;
f) Gratificações/Vantagens e ou Adicionais – referem-se aos atos de concessão, retificação ou cancelamento de gratificações, vantagens ou adicionais atribuídos aos servidores
lotados e/ou em exercício nesta Advocacia-Geral, observada a legislação pertinente;
g) Substituto e/ou Responsável pelo Expediente – referem-se aos atos de designação de
substitutos de cargos comissionados ou responsáveis pelo expediente dos órgãos ou unidades organizacionais da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único – Para que as matérias destinadas à publicação sejam encaminhadas já
resumidas e dentro dos padrões adotados, os formulários mencionados no caput ficarão
gravados em arquivos próprios, disponíveis aos responsáveis pelas áreas de apoio administrativo de cada unidade organizacional desta Advocacia-Geral, dos quais poderão ser solicitadas cópias à Diretoria-Geral de Administração.
V – DA TITULAÇÃO E DA FORMATAÇÃO

Art. 6º O BOLETIM DE SERVIÇO terá as seguintes seções:
a) Seção I – Dos Atos Administrativos – destina-se à publicação dos atos de dirigentes dos
órgãos e unidades organizacionais, que tratem de vantagens pecuniárias ou alterações funcionais
relativas aos servidores lotados e/ou em exercício nesta Advocacia-Geral da União.
b) Seção II – Dos Atos Normativos – destina-se à publicação ou reprodução dos atos de normatização de relevante interesse administrativo, praticados pelos dirigentes dos órgãos e unidades
organizacionais desta Advocacia-Geral da União ou pelos dirigentes dos demais órgãos da Administração direta, autárquica ou fundacional, ou, ainda, do Tribunal de Contas da União.
Art. 7º As matérias a serem publicadas e reproduzidas no BOLETIM DE SERVIÇO serão consolidadas e formatadas na Diretoria-Geral de Administração.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor a partir de de
de 1994, revogadas as disposições em contrário.
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
Advogado-Geral da União
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AGU – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

1 PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº

DECRETO nº 83.396, de 2/5/79

INICIAL

PRORROGAÇÃO

PROPONENTE
2

UNIDADE GESTORA
NOME:
CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO

PROPOSTO
3

4

NOME:
CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO
C/C Nº
BANCO Nº
LOCAL

AFASTAMENTO
DE
ATÉ

LOCALIDADE(S)

MATRÍCULA:
AGÊNCIA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO

Nº DE
DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO Cr$

VALOR
TOTAL Cr$

T O T A L Cr$
ASSINATURA DO PROPONENTE

EM __/__/__

CONCESSÃO
5
CONCEDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S)
AUTORIZO O DESLOCAMENTO PELO SEGUINTE MEIO DE TRANSPORTE.........................
ASSINATURA/CARIMBO DO ORDENADOR DA DESPESA
___/__/__

EM

SETOR FINANCEIRO
6 RECEBIMENTO/PAGAMENTO RECEBA/PAGA A IMPORTÂNCIA DE Cr$
(.................................................................................................................................................)
ATRAVÉS DA ORDEM BANCÁRIA ............................................... DE _____/______/________
ASSINATURA DO PROPOSTO OU RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO EM __/__/__
PUBLICAÇÃO
7
O PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES
PERTINENTES E SERÁ PUBLICADO NO BOLETIM Nº
, .....DE / / , NOS
TERMOS DA LEI Nº 4.965, DE 05/05/36.

ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL
− 10/P −

EM ___/__/___

NORMAS DA AGU

Portarias

AGU – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
BOLETIM DE ALTERAÇÃO DE FREQÜÊNCIA
FOLHA ____DE ______

UNIDADE ORGANIZACIONAL:_________________MÊS DE REFERÊNCIA _______/199_____
DESCRIÇÃO
MATRÍCULA NOME DO SERVIDOR

SITUAÇÃO
(COD.)

AFASTAMENTO
TIPO PERÍODO TOTAL
SIGLA DE A
DE DIAS

OBSERVAÇÕES

ELABORADO POR: VISTO: DE ACORDO. PUBLIQUE-SE NO BP PUBLICADO BP Nº

,

DE __/__/ ___
EM ___/_____/_____
LICENÇAS CONCEDIDAS E HOMOLOGADAS
IDENTIFICAÇÃO

MATRÍCULA

MÊS REFERÊNCIA_____________________________
AFASTAMENTO

NOME

QT. DIAS

FUNDAMENTO LEGAL

PERÍODO

AUTENTICAÇÃO
ELABORADO POR:
DATA ____/____/_____

VISTO CHEFIA
DATA ____/____/_____

_____________________ _______________________
ASSINATURA
ASSINATURA
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NORMAS DA AGU

CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
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TABELA DE SITUAÇÃO
EVENTO
ATIVO PERMANENTE
REQUISITADO DO
REQUISITADO PARA
CONTRATO PRA CARGO EM COMISSÃO
(DAS OU REPRESENTAÇÃO DE GABINETE)
EXONERADO
TRANSFERIDO
REDISTRIBUÍDO
APOSENTADO
FALECIDO
EM DISPONIBILIDADE
TABELA DE TIPO DE AFASTAMENTO
EVENTO
FÉRIAS
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 83 – LEI N. 8.112/90
(Lic. para Trat. em Pessoa da Família)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 87 – LEI N. 8.112/90
(Lic. Prêmio por Assiduidade)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 91 – LE N. 8112/
(Lic. para Tratar de Assuntos Particular)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 97, ITEM III, ALÍNEA “a” – LEI
8.112/92 (Lic. por casamento)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 97, ITEM III, ALÍNEA “b” – LEI
8.112/92 (Lic. por Falecimento)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 82, LEI 8.112/90
(Prorrogação de Licença)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 202, LEI 8.112/90
(Lic. para Tratamento de Saúde)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 211, LEI 8.112/90 (Acidente em Serviço)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 207 – LEI N. 8.112/90 E ART.
7º, XVII DA CF (Lic. a Gestante)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 208 – LEI N. 8.112/90 E ART.
7º, XIX E ART. 10 DOS ATOS TRANSITÓRIOS DA CF (Lic. Paternidade)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 205 E 186 PARÁGRAFO 1º LEI 8.112/90 (Doença Especificada em Lei)
AFASTAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 – LEI N. 8.112/90
(Lic. para Estudo ou Missão no Exterior)
OUTROS TIPOS DE AFASTAMENTO
PORTARIA Nº 636, DE 11 DE SETEMBRO DE 1995.

O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 5º e 9º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, resolve fixar os
seguintes critérios para disciplinamento da jornada de trabalho dos servidores em exercício
nesta Advocacia-Geral da União:
Art. 1º O horário de funcionamento da Advocacia-Geral da União será de 08:00 horas às
19:00 horas, ininterruptamente.
Art. 2º A jornada de trabalho dos servidores da Advocacia-Geral da União será de 8 (oito) horas diárias, ressalvadas as hipóteses legais de jornadas de duração diversa.
Parágrafo único – É expressamente vedado o horário corrido, isto é, sem intervalo entre
dois turnos, quando a jornada for de 8 horas.
Art. 3º Ponderadas as necessidades do serviço, a jornada de trabalho de cada servidor será fixada pela respectiva chefia imediata, a nível de Coordenação.
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Parágrafo único – Os detentores de cargos do Grupo – Direção e Assessoramento Superior – DAS e de Gratificações de Representação – GR e Gratificações Temporários – GT
estão sujeitos ao regime de dedicação integral, de que trata o inciso II, do artigo 1º, do Decreto 1.590, de 10 de agosto de 1995.
Art. 4º O registro de freqüência dos servidores será realizado em folha de ponto, até que
se conclua a implantação do controle eletrônico de ponto.
Parágrafo único – São dispensados do controle de freqüência os ocupantes de cargo de Natureza Especial e do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, iguais ou superiores ao nível 4.
Art. 5º Quando da futura implantação do controle eletrônico de freqüência poderá ser
instituído sistema de compensação das jornadas de trabalho durante cada mês civil.
Art. 6º Deverão ser observados os princípios de assiduidade e pontualidade preconizados
no inciso X, artigo 116 da Lei 8.112/90.
Art. 7º Os Chefes de Gabinete do Advogado-Geral da União, do Procurador-Geral da
União e do Corregedor-Geral da Advocacia da União, farão publicar em Boletim de Serviço
a relação das secretárias, até o número de quatro, em cada caso, na forma do art. 4º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995.
Art. 8º O descumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria sujeitará o servidor
e o chefe imediato ao disposto no título V, da Lei nº 8.112/90.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
B. S. nº 9, de 11.9.1995 e D. O. de 12.9.1995.

PORTARIA Nº 1.035, DE 9 DE OUTUBRO DE 2000.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º,

inciso I, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, resolve,
Art. 1º Autorizar os Representantes Judiciais da União, em Porto Alegre-RS, a formalizar, em conjunto ou separadamente com os Procuradores Federais lotados na Gerência
Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Porto Alegre (RS), transação
ou acordo judicial, nas causas de pequeno valor, que versem sobre benefício decorrente de
incapacidade, quando da realização de audiências experimentais designadas pelo Juízo da 3ª
Vara Previdenciária da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul,
em Porto Alegre, aplicando-se as disposições da Portaria nº 7.401/MPAS/AGU, de 27 de
julho de 2000, no que couber.
Art. 2º Os Representantes Judiciais da União a que se refere o artigo anterior, para os
fins desta Portaria, serão designados por ato do Procurador-Geral da União.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 13.10.2000.

PORTARIA Nº 1.294, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2000.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I
e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo presente
o Ato Regimental nº 2, de 2000, resolve:
I – O Centro de Estudos da Advocacia-Geral da União denominar-se-á CENTRO DE ESTUDOS VICTOR NUNES LEAL.
II – A publicação a ser editada pelo Centro de Estudos em referência Chamar-se-á Revista da Advocacia-Geral da União.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 24.11.2000.
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PORTARIA Nº 1.362, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, XVIII,
da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art. 3º, da
Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.984-24, de
23 de novembro de 2000, publicada no Diário Oficial de 24 subseqüente, resolve:
Art. 1º Desativar, temporariamente, as Procuradorias-Seccionais da União a seguir relacionadas:
I – (Revogado pela Portaria n° 609, de 20.10.2003)
II – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
III – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
IV – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
V – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
VI – Procuradoria-Seccional da União em Novo Hamburgo/RS, a partir de 18.12.2000.
VII – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
VIII – (Revogado pela Portaria n° 609, de 20.10.2003)
IX – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
Art. 2º Remanejar, em conseqüência, os cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, para as Procuradorias abaixo indicadas:
I – Da Procuradoria-Seccional da União em Bagé/RS:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4, para a Procuradoria da União no Estado Rio Grande do Sul.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2, para a ProcuradoriaSeccional da União em Rio Grande/RS.
II – Da Procuradoria-Seccional da União em Santo Ângelo/RS:
b) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4, para a Procuradoria-Regional da União em Porto Alegre/RS.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2, para a ProcuradoriaSeccional da União em Passo Fundo/RS.
III – Da Procuradoria-Seccional da União em Caxias do Sul/RS:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4, para a Procuradoria-Regional da União em Porto Alegre/RS.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2, para a ProcuradoriaSeccional da União em Passo Fundo/RS.
IV – Da Procuradoria-Seccional da União em Novo Hamburgo/RS:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4, para Procuradoria da União no Estado Rio Grande do Sul.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2, para a Procuradoria da União
no Estado Rio Grande do Sul.
V – Da Procuradoria-Seccional da União em Santana do Livramento/RS:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4, para a Procuradoria-Regional da União em Porto Alegre/RS.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2, para a ProcuradoriaSeccional da União em Santa Maria/RS.
VI – Da Procuradoria-Seccional da União em Uruguaiana/RS:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4, para a Procuradoria-Regional da União em Porto Alegre/RS.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2, para a ProcuradoriaSeccional da União em Santa Maria/RS.
VII – Da Procuradoria-Seccional da União em Blumenau/SC:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4, para a Procuradoria-Geral da União." (NR) (Redação dada pela Portaria/AGU nº 1.435, de 26.10.2007)
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código Das 102.2, para a Procuradoria da União
no Estado de Santa Catarina.
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VIII – Da Procuradoria-Seccional da União em Criciúma/SC:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4, para Procuradoria da União no Estado de Santa Catarina.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2, para a Procuradoria da União
no Estado de Santa Catarina.
IX – Da Procuradoria-Seccional da União em Joaçaba/SC:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4, para a Procuradoria-Regional da União em Porto Alegre/RS.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2, para a ProcuradoriaSeccional da União em Chapecó/SC.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 14.12.2000.

PORTARIA Nº 127, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos

4º , incisos XVII e XVIII, e 23, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
tendo em vista o disposto no art. 3º , da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, com a redação
dada pela Medida Provisória nº 2.102-27, de 26 de janeiro de 2001, in D.O. de 27.01.2001, e
o que consta do Processo nº 00404.002129/2001-25, resolve:
Art. 1º Desativar, temporariamente, a partir de 1º de março de 2001, as Procuradorias
Seccionais da União a seguir relacionadas:
I – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
II – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
III – (Revogado pela Portaria n° 609, de 20.10.2003.)
Art. 2º Remanejar, em conseqüência, os cargos de Advogado da União de 2ª Categoria e os em
comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, para as Procuradorias abaixo indicadas:
I – da Procuradoria-Seccional da União em Cascavel/PR:
a) para a Procuradoria da União no Estado do Paraná, 01 (um) cargo de Advogado da União.
b) para a Procuradoria-Regional da União em Porto Alegre/RS, 01 (um) cargo de ProcuradorSeccional da União, código DAS-101.4 e 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS-102.2.
II – da Procuradoria-Seccional da União em Guarapuava/PR:
a) para a Procuradoria da União no Estado do Paraná, 01 (um) cargo de Advogado da
União e 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS-101.4.
b) para a Procuradoria-Regional da União em Porto Alegre/RS, 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS-102.2.
III – da Procuradoria-Seccional da União em Maringá/PR:
a) para a Procuradoria da União no Estado do Paraná, 01 (um) cargo de Advogado da União.
b) para a Procuradoria-Seccional da União em Londrina/PR, 01 (um) cargo de Advogado da União.
c) para a Procuradoria-Regional da União em Porto Alegre/RS, 01 (um) cargo de ProcuradorSeccional da União, código DAS-101.4 e 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS-102.2.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 26.2.2001.

PORTARIA N° 358, DE 11 DE MAIO DE 2001.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das suas atribuições que lhe conferem os
arts. 4°, inciso XVIII, e 23, da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo
em vista o disposto no art. 3°, da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, com a redação dada
pela Medida Provisória n° 2.102-29, de 27 de março de 2001, publicada no D.O. de 28 de
março de 2001, e o que consta do Processo n° 00410.000096/2001-73, resolve:
Art. 1° (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
Art. 2° Remanejar, em conseqüência, os cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, para a Procuradoria da União no Estado do Pará, conforme abaixo indicado:
I – 1 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4;
II – 1 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 14.5.2001.
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PORTARIA Nº 562, DE 26 DE JUNHO DE 2001
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das suas atribuições que lhe conferem os
arts. 4, incisos XVII e XVIII, e 23, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
tendo em vista o disposto no art. 3, da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, com a redação
dada pela Medida Provisória nº 2.102-32, de 21 de junho de 2001, publicada no D.O. de 22
de junho de 2001, e o que consta do Processo nº 00405.000144/1998-45, resolve:
Art. 1º (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
Art. 2º Remanejar, em conseqüência, os cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento
Superiores, para a Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro, conforme abaixo indicado:
I - 1 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4;
II - 1 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 27.6.2001

PORTARIA Nº 737, DE 9 DE AGOSTO DE 2001.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto no Decreto nº 88.086, de 7 de fevereiro de 1983, resolve:
Art. 1º Fica autorizada, no âmbito da Advocacia-Geral da União, na expedição de documentos em série ou de emissão repetitiva, o uso de chancela mecânica mediante reprodução exata, por
máquina a esse fim destinada, das assinaturas, firmas ou rubricas das autoridades competentes,
observadas as normas de segurança e controle de uso dispostas a esta Portaria.
§ 1º Poderá ser usada chancela mecânica do titular desta pasta, no cartão de identidade
funcional dos membros da Advocacia-Geral da União.
§ 2º Poderá ser usada chancela mecânica das autoridades competentes, nos certificados
de conclusão de curso, outros documentos e papéis.
§ 3º A chancela mecânica, também denominada assinatura ou autenticação mecânica, deverá
ser a reprodução exata de assinatura de próprio punho, acima do nome e da denominação do
cargo ocupado, resguardada por características técnicas obtidas por impressão de segurança ou
por máquinas especialmente destinadas a esse fim, mediante processo de compressão.
§ 4º Compete à Diretoria-Geral de Administração, na operacionalização da chancela mecânica, a adoção de medidas de controle que confiram segurança ao registro e manuseio dos autógrafos, estando expressamente vedado o uso destes para outros fins diversos dos aqui autorizados.
Art. 2º A indevida utilização da chancela, de que resulte ou não prejuízo à AdvocaciaGeral da União caracterizará infração funcional a ser apurada em processo administrativo
disciplinar, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal, conforme o caso.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se, no que couber, aos servidores encarregados de operacionalizar os procedimentos ora autorizados.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 13.8.2001.

PORTARIA Nº 780, DE 29 DE AGOSTO DE 2001.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO,

no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
nos Decretos nº 3.818, de 15 de maio de 2001, e nº 3.840, de 11 de junho de 2001, resolve:
Art. 1º Definir que o horário de funcionamento das unidades organizacionais da Advocacia-Geral da União – AGU, doravante, estará compreendido entre as 8:00 e as 18:00
horas, intercalado o descanso regulamentar mínimo de uma hora, preferencialmente no
período de 12:00 às 14:00, ressalvadas as atividades essenciais e preservadas as peculiaridades regionais. (Redação dada pela Portaria nº 1.002, de 8 de novembro de 2001.)
Art. 2º Atribuir responsabilidades pelo cumprimento das metas estabelecidas nos incisos
I, II e III do art. 1º do Decreto nº 3.818, de 15 de maio de 2001, por unidade de ocupação
predial, às autoridades adiante elencadas, que poderão, no cumprimento dessa missão, valerse das orientações da Comissão Interna de Redução do Consumo de Energia, criada pela
Portaria nº 389, de 18 de maio de 2001, publicada no Diário Oficial de 21 de maio de 2001:
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I – Procurador-Geral da União, no Edifício PGU, em Brasília, ocupado pelas unidades da Procuradoria-Geral da União, Procuradoria Regional da União e Procuradoria da União no Distrito Federal;
II – Procuradores Regionais, Procuradores-Chefes e Procuradores Seccionais da União,
nas dependências ocupadas pelas respectivas unidades, observado o inciso IV, adiante;
III – Diretor-Geral de Administração, em imóveis ocupados isoladamente pelas projeções regionais da Diretoria-Geral de Administração e, em Brasília, nas edificações ocupadas
pelos segmentos da AGU, excetuadas as procuradorias, mencionadas no inciso I, retro;
IV – Titular da procuradoria de maior nível hierárquico, nas localidades onde as unidades organizacionais da AGU compartilhem instalações físicas com sistema unificado de controle de energia.
Art. 3º Alertar as autoridades retrocitadas, cujas unidades organizacionais situem-se em
espaços físicos compartilhados com outros órgãos/entidades da Administração Pública ou
em prédios comerciais, para a necessária flexibilidade na fixação do horário de funcionamento, levando em conta as resoluções internas da administração predial.
Art. 4º Poderão funcionar fora do horário definido nesta Portaria, em caráter excepcional, os
gabinetes do Advogado-Geral da União, do Procurador-Geral da União, do Consultor-Geral da
União, do Corregedor-Geral da Advocacia da União, do Secretário-Geral de Contencioso, da
Secretária-Geral de Consultoria, dos Procuradores-Regionais da União, do Coordenador de Órgãos
Vinculados, do Coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Feitos Perante o Supremo Tribunal Federal, do Diretor-Geral de Administração e do Diretor-Executivo do Centro de Estudos.
Art. 5º Ficam revogados o art. 5º da Portaria nº 389, de 18 de maio de 2001, publicada
no Diário Oficial de 21 de maio de 2001 e a Portaria nº 457, de 31 de maio de 2001, publicada no Diário Oficial de 1º de junho de 2001.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 30.8.2001.

PORTARIA Nº 952, DE 18 DE OUTUBRO DE 2001.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe atribui o art. 4, incisos I
e XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o disposto no
Plano Anual de Capacitação dos Membros da Advocacia-Geral da União – 2001, resolve: 278
Art. 1º Expedir normas de seleção das solicitações de afastamento do exercício de cargo, formulados, até a data desta Portaria, por membros da Advocacia-Geral da União, para participarem de
cursos de pós-graduação a ser ministrados em instituições de ensino nacionais e estrangeiras.
Art. 2º Observada a legislação pertinente, os afastamentos serão autorizados:
I – nos casos em que seus temas sejam correlacionados com as atribuições dos cargos ocupados pelos servidores a que se refere o artigo anterior e atendam às necessidades dos serviços; e
II – desde que as solicitações sejam classificadas no limite da dotação orçamentária destinada a atender às despesas decorrentes dos cursos de pós-graduação de que trata o Plano
Anual de Capacitação dos Membros da Advocacia-Geral da União – 2001, conforme os
critérios de seleção constantes do Anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. Em relação às despesas orçamentárias, os afastamentos serão autorizados nas seguintes modalidades:
I – ministrados no País:
a) com ônus, no caso de implicarem pagamento do vencimento, das vantagens do cargo e custeio do curso, conforme o disposto no art. 11 do Decreto nº 2.794, de 1º de outubro de 1998; 279
b) com ônus limitado, no de pagamento do vencimento e das vantagens do cargo; ou
c) sem ônus, no de não implicarem despesa para a Advocacia-Geral da União;
II – ministrados no exterior:
a) com ônus limitado, no caso de implicarem pagamento do vencimento e das vantagens do cargo; ou
b) sem ônus, no de não implicarem despesa para a Administração.
278
Ver o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que “Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento
de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990”.
279
O Decreto nº 2.794, de 1998, foi revogado pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006.
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Art. 3º Não será autorizado a afastar-se do exercício do cargo o servidor:
I – em estágio probatório de que trata o art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
II – que esteja respondendo a sindicância ou a processo administrativo disciplinar;
III – que tenha feito curso de pós-graduação com despesa para a Administração.
Art. 4º O servidor que tiver usufruído licença para tratar de interesses particulares somente poderá obter autorização para participar de curso de que trata esta Portaria após ter
exercido seu cargo durante período superior ao de duração da licença.
Art. 5º É vedada a acumulação de férias funcionais ao servidor submetido a curso de
pós-graduação, as quais deverão coincidir com as letivas.
Art. 6º Após a conclusão do curso, o servidor deverá encaminhar ao Centro de Estudos
da Advocacia-Geral da União, no prazo de trinta dias, os seguintes documentos:
I – diploma expedido pela universidade ou, na ausência deste, certificado ou declaração
de conclusão do curso;
II – histórico escolar;
III – um exemplar da dissertação ou monografia final ou relatório de aproveitamento,
conforme o caso.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 22.10.2001.

ANEXO
I – Tempo de serviço nas carreiras AGU:
Mais de 10 anos
Entre 6 e 10 anos
Entre 3 e 5 anos
II – Tempo de serviço em função comissionada :
Mais de 5 anos
Entre 3 e 5 anos
Entre 1 e 2 anos
III – Tempo de conclusão do curso de graduação:
Mais de 10 anos
Entre 6 e 10 anos
Entre 3 a 5 anos
IV – Local de realização do curso:
No local de exercício, ou fora, sem ônus
No local de exercício com ônus
V – Pertinência do curso para o trabalho desenvolvido:
Diretamente relacionado
Indiretamente relacionado

10 pontos
20 pontos
15 pontos
20 pontos
15 pontos
10 pontos
10 pontos
15 pontos
20 pontos
20 pontos
10 pontos
20 pontos
10 pontos

PORTARIA Nº 1.049, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2001.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 4,

inciso XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o
disposto no art. 3º e parágrafos, da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, com a redação dada
pela Medida Provisória nº 1.984-24, de 23 de novembro de 2000, convalidada pela Medida
Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 27
subseqüente, resolve:
Art. 1º Desativar, temporariamente, as Procuradorias-Seccionais da União a seguir relacionadas:
I – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
II – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
III – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
IV – (Revogado pela Portaria n° 351, de 13.4.2007)
− 18/P −

NORMAS DA AGU

Portarias

Art. 2º Remanejar, em conseqüência, os cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, para o Gabinete do Advogado-Geral da União:
I – Da Procuradoria-Seccional da União em Araçatuba/SP:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2.
II – Da Procuradoria-Seccional da União em Bauru/SP:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2.
III – Da Procuradoria-Seccional da União em Piracicaba/SP:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2.
IV – Da Procuradoria-Seccional da União em Sorocaba/SP:
a) 01 (um) cargo de Procurador-Seccional da União, código DAS 101.4.
b) 01 (um) cargo de Assessor Jurídico, código DAS 102.2.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 19.11.2001.

PORTARIA Nº 124 , DE 22 DE FEVEREIRO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º , inciso

XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo presente o § 2º do art.
2º do Regimento Interno do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, resolve:
Art. 1º Os membros do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União que neste representam a respectiva Carreira, e seus suplentes, serão eleitos observando-se o disposto no presente ato.
Art. 2º As eleições dos representantes das duas carreiras da Advocacia-Geral da União, e
seus suplentes, serão simultaneamente realizadas. (NR) (Redação dada pela Portaria nº 205, de 16.3.2005.)
Art. 3º O representante de cada uma das duas carreiras da Instituição deverá ser votado
juntamente com o respectivo suplente, e, eleitos, cumprirão mandato de dois anos, vedada a
sua recondução. (NR) (Redação dada pela Portaria nº 205, de 16.3.2005.)
Art. 4º Poderão candidatar-se, e ser indicados como suplentes, os membros de Carreira
que estejam em atividade.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput aqueles cujo mandato no Conselho Superior da Advocacia-Geral da União esteja a expirar-se, e os que, deste último, sejam membros natos.
Art. 5º O exercício do direito de voto será possível a todos que, membros de Carreira da
Instituição, estejam em atividade.
Art. 6º O voto será facultativo e secreto, permitido o voto em trânsito e vedado aquele por procuração.
Art. 7º Considerar-se-á nulo o voto em que o eleitor houver assinalado mais de um
candidato, como aquele a conter rasuras ou qualquer forma de identificação.
Art. 8º Na hipótese de candidatos a representante de determinada Carreira atingirem igual número de votos válidos, o desempate será determinado, sucessivamente, pelo tempo
de serviço na Carreira, pelo tempo de serviço público federal, por aquele de serviço público
em geral, e pela idade dos candidatos, em favor do mais idoso.
Art. 9º A direção geral das eleições objeto deste ato incumbirá a uma Comissão Eleitoral e
Apuradora, integrada por membros da Instituição, nomeada pelo Advogado Geral Da União.
Parágrafo único. As eleições serão realizadas nas sedes da Procuradoria-Geral da União
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem assim nas Procuradorias Regionais,
naquelas nos Estados e Seccionais, da União e da Fazenda Nacional, perante a respectiva
Mesa Receptora, designada pela Comissão Eleitoral e Apuradora.
Art. 10. Incumbirá à Comissão Eleitoral e Apuradora, especialmente:
I – divulgar, amplamente, o presente ato, tão logo seja publicado;
II – publicar e divulgar o edital de convocação das eleições, no qual disciplinada a inscrição dos candidatos e suplentes e estabelecidos os procedimentos relativos à votação, à
recepção, remessa e apuração dos votos, à proclamação dos eleitos, e respectivos recursos
interponíveis, bem como o cronograma eleitoral;
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III – examinar as inscrições tempestiva e regularmente apresentadas, homologando-as,
ou as recusando;
IV – decidir os recursos eventualmente interpostos quanto às inscrições;
V – divulgar, amplamente e em tempo hábil, os nomes dos candidatos e suplentes, a data, os locais, e os horários de realização das eleições;
VI – designar as Mesas Receptoras, indicando seus presidentes;
VII – definir sistema de segurança destinado à manutenção do sigilo e da inviolabilidade dos votos;
VIII – supervisionar as eleições em todo o território nacional, inclusive quanto aos trabalhos das Mesas Receptoras;
IX – apurar os votos e proclamar os resultados das eleições, lavrando a respectiva ata;
X – decidir os recursos acaso apresentados relativamente à proclamação dos eleitos;
XI – deliberar sobre todas as matérias atinentes às eleições, inclusive as que respeitem a
vícios ou defeitos de votação;
XII – resolver as hipóteses sobre as quais omissos o presente ato e o edital neste previsto, sendo-lhe possível utilizar, a propósito, a legislação eleitoral;
XIII – praticar, ou editar, os atos que se façam necessários ao exercício de suas atribuições;
XIV – adotar as providências que lhe recomende, ou determine, o Advogado-Geral da União.
§ 1º A Comissão publicará e divulgará o edital de que trata o inciso II nos cinco dias
seguintes à sua nomeação.
§ 2º As decisões da Comissão deverão ser fundamentadas.
Art. 11. Incumbirá às Mesas Receptoras, em sua área de atuação:
I – designar o local de realização das eleições, e divulgá-lo, amplamente, até a data de
sua ocorrência;
II – dirigir os trabalhos das eleições, resolvendo as questões que surgirem durante a votação;
III – consultar, inclusive no curso da votação, sempre que necessário, a Comissão Eleitoral e Apuradora;
IV – adotar as providências que lhe determine a Comissão.
Art. 12. Proclamados os eleitos, na respectiva sessão pública será possível, aos concorrentes, apresentar recurso quanto aos resultados das eleições.
Parágrafo único. Os recursos, dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral e Apuradora, somente serão admissíveis se tendentes a alterar o resultado das eleições.
Art. 13. Os votos recebidos e apurados pela Comissão Eleitoral e Apuradora permanecerão em poder do seu Presidente nos quinze dias seguintes à proclamação dos eleitos,
cabendo-lhe, decorrido tal prazo, a sua destruição.
Art. 14. Os eleitos tomarão posse em sessão do Conselho, a se realizar após findo o
mandato de seus antecessores.
Art. 15. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 26.2.2002.

PORTARIA Nº 187, DE 14 DE MARÇO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º,
XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no
art. 9º, § 4º, da aludida Lei Complementar, e em conformidade com o art. 3º da Lei nº 9.028,
de 12 de abril de 1995, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001, resolve:
Art. 1º É desativada a Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro (PU/RJ), ficando
suas competências absorvidas pela Procuradoria Regional da União no Rio de Janeiro (PRU/RJ).
§ 1º Passam ao Procurador Regional da União no Rio de Janeiro as atribuições do Procurador-Chefe da União no Estado do Rio de Janeiro.
§ 2º São lotados na PRU/RJ os Advogados da União e Assistentes Jurídicos das respectivas Carreiras da Advocacia-Geral da União anteriormente lotados na Procuradoria desativada.
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§ 3º Os Assistentes Jurídicos e Procuradores da Fazenda Nacional designados representantes
judiciais da União nos termos do art. 69 da Lei Complementar n° 73, de 1993, em exercício na
Procuradoria desativada e na PRU/RJ, passam a atuar na área de abrangência da Procuradoria
Regional da União no Rio de Janeiro, em primeira e segunda instâncias, e sob a supervisão desta.
§ 4º Os demais servidores em exercício na Procuradoria desativada terão exercício na
Procuradoria Regional que absorveu as suas competências.
Art. 2º São remanejados para a PRU/RJ os cargos em comissão da Procuradoria desativada e as Gratificações Temporárias (GT) destinadas a esta.
Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração (DGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) deverá providenciar, se necessário, os apostilamentos aos atos de nomeação.
Art. 3º Os bens móveis destinados a uso da Procuradoria desativada são transferidos à
PRU/RJ, ficando afetados a esta os bens imóveis da União destinados à Procuradoria desativada.
Parágrafo único. A Unidade Regional de Administração da Diretoria-Geral de Administração da
AGU no Rio de Janeiro (URA/RJ) efetuará, no prazo de trinta dias, o inventário dos bens móveis
mencionados no caput e providenciará os termos de entrega e de responsabilidade correspondentes.
Art. 4º Passam à responsabilidade da PRU/RJ os direitos e obrigações eventualmente assumidos pela Procuradoria desativada, decorrente de contratos ou convênios por esta celebrados em nome da União ou da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. Incumbe à URA/RJ relacionar os contratos e convênios de que trata este artigo, fazendo as comunicações necessárias à PRU/RJ e aos contratantes ou convenentes,
providenciando, se necessário, as alterações dos respectivos contratos e convênios.
Art. 5º O Procurador Regional da União no Rio de Janeiro, no prazo de quinze dias, apresentará ao Advogado-Geral da União proposta de estrutura organizacional provisória da
PRU/RJ, considerada a absorção da PU/RJ.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 15.3.2002.

PORTARIA Nº 219, DE 26 DE MARÇO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 9º do
Ato Regimental nº 2, de 23 de novembro de 2000, resolve:
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E ESTUDOS 280

Art. 1º O afastamento, a pedido, de membros da Advocacia-Geral da União para a realização de cursos de aperfeiçoamento e estudos, poderá ocorrer, observadas a conveniência do
serviço, a pertinência do curso com as atribuições da Advocacia-Geral da União, as prescrições legais e as condições estabelecidas nesta Portaria:
I – no País, por decisão do Diretor do Centro de Estudos da Advocacia-Geral da União; e
II – no exterior, por decisão do Advogado-Geral da União.
Parágrafo único. O requerimento, dirigido à autoridade competente, deverá ter a forma
prevista no anexo I a esta Portaria.
Art. 2º O afastamento será concedido por prazo determinado, atendidas, pelo interessado, as seguintes condições: (NR) (Redação dada pela Portaria n° 731, de 15.10.2002.)
I – não estar cumprindo estágio confirmatório, quando se tratar de cursos e estudos a serem realizados no País;
III – não estar afastado ou suspenso de suas funções por força de medida disciplinar;
IV – estar no exercício de suas funções no âmbito da Advocacia-Geral da União ou de
seus órgãos vinculados;
V – ter cumprido interstício equivalente ao dobro do prazo de afastamento anteriormente concedido.
Parágrafo único. Os prazos constantes do caput poderão ser prorrogados uma única vez,
por igual período.
280

Ver o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que “Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990”.
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Art. 3º O interessado deverá pleitear o afastamento com a antecedência mínima de quarenta dias, instruindo o requerimento com os seguintes dados e elementos:
I – documento que ateste haver sido selecionado ou convidado para participar do curso;
II – nome da instituição e local em que será ministrado o curso, natureza e regime do mesmo,
tempo de duração, datas de início e término, carga horária e outros dados relevantes;
III – tradução do programa ou prospecto do curso, quando grafado em língua estrangeira;
IV – especificação do conteúdo programático das disciplinas constantes do programa e
da pertinência do curso com as atribuições da Advocacia-Geral da União;
V – informação circunstanciada do superior hierárquico do interessado sobre a repercussão
do afastamento na continuidade dos serviços, e a importância do curso para a Instituição; e
VI – termo de compromisso, preenchido e devidamente assinado, na forma do anexo II a
esta Portaria, quando se tratar de curso de pós-graduação.
Parágrafo único. Estando devidamente instruído o requerimento e comprovada a impossibilidade material de o interessado apresentar o pedido com a antecedência mínima prevista
no caput, poderá o Diretor do Centro de Estudos apreciá-lo, independentemente do cumprimento daquela exigência.
Art. 4º O afastamento não gera para o interessado o direito de acumulação de férias funcionais, que deverão coincidir com as férias letivas.
Art. 5º Ao membro da Advocacia-Geral da União que haja se afastado de suas funções em
razão de cursos de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesses pessoais antes de decorrido período igual ao do afastamento, a menos que providencie o ressarcimento do que houver recebido a título de vencimentos
e vantagens durante o afastamento, bem assim do custeio do curso, se a cargo, este, da Instituição.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, deverá ser observado o termo de
compromisso apresentado pelo interessado, na forma prevista no inciso VI do art. 3, quando
do último afastamento autorizado.
Art. 6º Os afastamentos para freqüentar cursos de aperfeiçoamento não poderão exceder a 3%
(três por cento) da totalidade dos membros da Advocacia-Geral da União, em exercício.
Parágrafo único. Na apuração do percentual haverá o arredondamento para a unidade
imediatamente superior, caso o resultado corresponda a número fracionário.
Art. 7º No caso de curso de pós-graduação, o beneficiado apresentará ao Centro de Estudos,
até trinta dias após o término do prazo de afastamento, a dissertação ou tese elaborada, sem prejuízo da apresentação posterior de certidão de conclusão do curso e da menção obtida, enviando um
exemplar, com a redação definitiva, à Biblioteca da Advocacia-Geral da União.
Art. 8º O membro da Advocacia-Geral da União beneficiado por afastamento superior a
noventa dias deverá apresentar ao Centro de Estudos, trimestralmente e ao término do período do afastamento, relatório das atividades desenvolvidas para aferição do cumprimento das
condições e finalidades estabelecidas pela Instituição.
Parágrafo único. Nos afastamentos com prazo igual ou inferior a noventa dias, o interessado apresentará o relatório ao término do período.
Art. 9º O Centro de Estudos, por intermédio de sua Coordenação-Geral de Aperfeiçoamento
Jurídico, após receber os autos contendo o pedido de afastamento, certificará se os mesmos estão
devidamente instruídos, cientificando o interessado da necessidade de suprir eventuais omissões.
Art. 10. O Diretor do Centro de Estudos poderá determinar o cancelamento do afastamento autorizado caso verifique o descumprimento de qualquer das condições e finalidades
previamente estabelecidas.
Art. 11. O ato que autorizar o afastamento deverá ser publicado e registrado nos assentos
funcionais do membro da Advocacia-Geral da União.
SEMINÁRIOS E CONGRESSOS.

Art. 12. O afastamento para comparecer a seminários e congressos não poderá exceder a
cinco dias úteis e será autorizado pelo Diretor do Centro de Estudos, atendidas a conveniência do serviço, a pertinência do seminário ou congresso com as atribuições da AdvocaciaGeral da União, as prescrições legais e as condições estabelecidas nesta Resolução.
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Art. 13. O interessado deverá requerer a autorização de afastamento com a antecedência
mínima de cinco dias, salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo, instruindo o requerimento com os seguintes dados e elementos:
I – nome da instituição e local em que será ministrado o seminário ou congresso, natureza do mesmo, datas de início e término, programa a ser cumprido e outros dados relevantes;
II – manifestação favorável do superior hierárquico do interessado;
III – indicação dos semanários ou congressos de que tenha participado nos últimos dois anos;
IV – demonstração da relevância do evento e da pertinência com as atividades que atualmente desenvolve na Advocacia-Geral da União.
Art. 14. O Diretor do Centro de Estudos, no interesse do serviço e ouvido o Comitê
Consultivo, poderá limitar o número de afastamentos por evento, considerando, também, a
pertinência e relevância para o aprimoramento dos membros da Advocacia-Geral da União.
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15. Não se considera em afastamento o membro da Advocacia-Geral da União que
venha a se ausentar da sede de sua lotação em razão de designação para o desempenho de
atividade relativa ao seu ofício ou função.
Art. 16. A classificação dos interessados na participação em cursos obedecerá a pontuação obtida com a aplicação dos critérios estabelecidos no Anexo III a esta Portaria.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos arts. 6º e 14, o Diretor do Centro de Estudos, para efeito de desempate entre os interessados, considerará, sucessivamente, a pontuação obtida em cada um dos critérios fixados no referido Anexo III.
Art. 17. Os integrantes de carreira da Advocacia-Geral da União que estiverem cumprindo o respectivo estágio confirmatório somente poderão se afastar para participar de
cursos no País, nas hipóteses expressamente previstas na legislação, observado o disposto
nos arts. 26 e 27 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e 20, § 4, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput:
I – a participação, sob determinação ou convocação de autoridade superior, em curso,
seminário ou evento jurídico outro, oferecido ou promovido pelo Centro de Estudos da
Advocacia-Geral da União;
II – o comparecimento, sob indicação de autoridade superior, fundamentado no interesse
da Instituição:
a) a seminário, congresso ou congênere cuja duração não ultrapasse cinco dias úteis; ou
b) a curso cuja duração não ultrapasse sessenta dias.
Art. 19. Os afastamentos de que trata esta Portaria, se atinentes a cursos de mestrado,
doutorado, pós-doutorado e pós-graduação lato sensu (trezentas e sessenta horas ou mais),
terá como pressuposto, a cada caso, a correlação entre o respectivo conteúdo e as necessidades específicas da Instituição naquele momento.
Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILMAR FERREIRA MENDES
D. O. de 28.3.2002.

ANEXO I
REQUERIMENTO DE CURSO
DADOS DO SERVIDOR
NOME
UNIDADE DE LOTAÇÃO
CARGO EFETIVO
FORMAÇÃO SUPERIOR ANO DE
FORMAÇÃO Nº FAX
IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
NOME
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
DEPARTAMENTO

MATRÍCULA SIAPE
UNIDADE DE EXERCÍCIO
FUNÇÃO

MODALIDADE
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BAIRRO
CEP
Nº CGC
BANCO
NOME PARA CONTATO
NA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO

Portarias
CIDADE
DDD
Nº DA INSCRIÇÃO
ESTADUAL
AGÊNCIA

UF
ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

NÚMERO

CARGO

TÉRMINO DO CURHORÁRIO
SO
VALOR À SER PAGO VALOR À SER PAGO NOS
VALOR TOTAL DO CURSO
NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS SEGUINTES
OUTROS DADOS
INÍCIO DO CURSO

CARGA HORÁRIA

JUSTIFICATIVA DO SERVIDOR
LOCAL/DATA

ASSINATURA

PARECER DA CHEFIA IMEDIATA (QUANTO AO DESEMPENHO DAS TAREFAS, APTIDÃO PARA ESTUDOS E PESQUISAS E APLICABILIDADE DOS
CONHECIMENTOS PARA A ÁREA DE ATUAÇÃO)
LOCAL/DATA

ASSINATURA
ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO

DADOS DO SERVIDOR
NOME
CARGO EFETIVO
UNIDADE DE LOTAÇÃO
TELEFONE
DADOS DO CURSO
NOME DO CURSO
INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
ENDEREÇO
CIDADE
PERÍODO DO CURSO
(*) IDENTIFICAÇÃO DO
CUSTO

MATRÍCULA SIAPE
FUNÇÃO
UNIDADE DE EXERCÍCIO
ENDEREÇO ELETRÔNICO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BAIRRO
UF
HORÁRIO

CEP
CARGA HORÁRIA

DDD
CUSTO (*)

TELEFONE FAX

Pelo presente termo comprometo-me a observar os critérios fixados na ... nº..., de .../.../..., publicada no ..., de
.../.../..., para a participação de Membros da Advocacia-Geral da União em Cursos de Pós-Graduação.
LOCAL/DATA

ASSINATURA DO SERVIDOR

ANEXO III
I – Pertinência do curso para o trabalho desenvolvido:
Diretamente relacionado
Indiretamente relacionado

20 pontos
10 pontos

II – Tempo de serviço nas carreiras AGU:
Mais de 10 anos
Entre 6 e 10 anos
Entre 3 e 5 anos

10 pontos
20 pontos
15 pontos

III – Tempo de conclusão do curso de graduação:
Mais de 10 anos
Entre 6 e 10 anos
Entre 3 a 5 anos

10 pontos
15 pontos
20 pontos
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IV – Tempo de serviço em função comissionada :
Mais de 5 anos
Entre 3 e 5 anos
Entre 1 e 2 anos
V – Local de realização do curso:
No local de exercício, ou fora, sem ônus
No local de exercício com ônus
VI – Pontuação da instituição de ensino efetuada pela CAPES/MEC:
Instituição A
Instituição B

20 pontos
15 pontos
10 pontos
20 pontos
10 pontos
20 pontos
10 pontos

PORTARIA Nº 253, DE 9 DE ABRIL DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4, XVIII,
da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art. 9°, § 4°,
da aludida Lei Complementar, e em conformidade com o art. 3º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de
1995, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1º É desativada a Procuradoria da União no Estado de Pernambuco (PU/PE), ficando suas competências absorvidas pela Procuradoria Regional da União em Recife (PRU/PE).
§ 1º Passam ao Procurador Regional da União em Recife as atribuições do ProcuradorChefe da União no Estado do Pernambuco.
§ 2º São lotados na PRU/PE os Advogados da União e Assistentes Jurídicos das respectivas
Carreiras da Advocacia-Geral da União anteriormente lotados na Procuradoria desativada.
§ 3º Os Assistentes Jurídicos e Procuradores da Fazenda Nacional designados representantes
judiciais da União nos termos do art. 69 da Lei Complementar n° 73, de 1993, em exercício na
Procuradoria desativada e na PRU/PE, passam a atuar na área de abrangência da Procuradoria
Regional da União em Recife, em primeira e segunda instâncias, e sob a supervisão desta.
§ 4º Os demais servidores em exercício na Procuradoria desativada terão exercício na
Procuradoria Regional que absorveu as suas competências.
Art. 2º São remanejados para a PRU/PE os cargos em comissão da Procuradoria desativada e as Gratificações Temporárias (GT) destinadas a esta.
Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração (DGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) deverá providenciar, se necessário, os apostilamentos aos atos de nomeação.
Art. 3º Os bens móveis destinados a uso da Procuradoria desativada são transferidos à
PRU/PE, ficando afetados a esta os bens imóveis da União destinados à Procuradoria desativada.
Parágrafo único. A Unidade Regional de Administração da Diretoria-Geral de Administração da AGU em Pernambuco (URA/PE) efetuará, no prazo de trinta dias, o inventário dos
bens móveis mencionados no caput e providenciará os termos de entrega e de responsabilidade correspondentes.
Art. 4º Passam à responsabilidade da PRU/PE os direitos e obrigações eventualmente
assumidos pela Procuradoria desativada, decorrentes de contratos ou convênios por esta
celebrados em nome da União ou da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. Incumbe à URA/PE relacionar os contratos e convênios de que trata este artigo, fazendo as comunicações necessárias à PRU/PE e aos contratantes ou convenentes, providenciando, se necessário, as alterações dos respectivos contratos e convênios.
Art. 5º O Procurador Regional da União em Recife, no prazo de quinze dias, apresentará
ao Advogado-Geral da União proposta de estrutura organizacional provisória da PRU/PE,
considerada a absorção da PU/PE.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
GILMAR FERREIRA MENDES
D.O. de 10.4.2002.
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PORTARIA Nº 278, DE 16 DE ABRIL DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, XVIII,
da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art. 9º, § 4º,
da aludida Lei Complementar, e em conformidade com o art. 3º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de
1995, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1º É desativada a Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Sul (PU/RS), ficando
suas competências absorvidas pela Procuradoria Regional da União em Porto Alegre (PRU/RS).
§ 1º Passam ao Procurador Regional da União em Porto Alegre as atribuições do Procurador-Chefe da União no Estado do Rio Grande do Sul.
§ 2º São lotados na PRU/RS os Advogados da União e Assistentes Jurídicos das respectivas
Carreiras da Advocacia-Geral da União anteriormente lotados na Procuradoria desativada.
§ 3º Os Assistentes Jurídicos e Procuradores da Fazenda Nacional designados representantes
judiciais da União nos termos do art. 69 da Lei Complementar nº 73, de 1993, em exercício na
Procuradoria desativada e na PRU/RS, passam a atuar na área de abrangência da Procuradoria
Regional da União em Porto Alegre, em primeira e segunda instâncias, e sob a supervisão desta.
§ 4º Os demais servidores em exercício na Procuradoria desativada terão exercício na
Procuradoria Regional que absorveu as suas competências.
Art. 2º São remanejados para a PRU/RS os cargos em comissão da Procuradoria desativada e as Gratificações Temporárias (GT) destinadas a esta.
Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração (DGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) deverá providenciar, se necessário, os apostilamentos aos atos de nomeação.
Art. 3º Os bens móveis destinados a uso da Procuradoria desativada são transferidos à
PRU/RS, ficando afetados a esta os bens imóveis da União destinados à Procuradoria desativada.
Parágrafo único. A Unidade Regional de Administração da Diretoria-Geral de Administração da
AGU no Rio Grande do Sul (URA/RS) efetuará, no prazo de trinta dias, o inventário dos bens móveis
mencionados no caput e providenciará os termos de entrega e de responsabilidade correspondentes.
Art. 4º Passam à responsabilidade da PRU/RS os direitos e obrigações eventualmente
assumidos pela Procuradoria desativada, decorrentes de contratos ou convênios por esta
celebrados em nome da União ou da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. Incumbe à URA/RS relacionar os contratos e convênios de que trata este artigo, fazendo as comunicações necessárias à PRU/RS e aos contratantes ou convenentes,
providenciando, se necessário, as alterações dos respectivos contratos e convênios.
Art. 5º O Procurador Regional da União em Porto Alegre, no prazo de quinze dias, apresentará ao Advogado-Geral da União proposta de estrutura organizacional provisória da
PRU/RS, considerada a absorção da PU/RS.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
GILMAR FERREIRA MENDES
D.O. de 17.4.2002.

PORTARIA Nº 304, DE 23 DE ABRIL DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4, XVIII,
da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art. 9, § 4,
da aludida Lei Complementar, e em conformidade com o art. 3da Lei nº 9.028, de 12 de abril de
1995, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1º É desativada a Procuradoria da União no Distrito Federal (PU/DF), ficando suas
competências absorvidas pela Procuradoria Regional da União em Brasília (PRU/DF).
§ 1º Passam ao Procurador Regional da União em Brasília as atribuições do ProcuradorChefe da União no Distrito Federal.
§ 2º São lotados na PRU/DF os Advogados da União e Assistentes Jurídicos das respectivas
Carreiras da Advocacia-Geral da União anteriormente lotados na Procuradoria desativada.
§ 3º Os Assistentes Jurídicos e Procuradores da Fazenda Nacional designados representantes
judiciais da União nos termos do art. 69 da Lei Complementar nº 73, de 1993, em exercício na
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Procuradoria desativada e na PRU/DF, passam a atuar na área de abrangência da Procuradoria
Regional da União em Brasília, em primeira e segunda instâncias, e sob a supervisão desta.
§ 4º Os demais servidores em exercício na Procuradoria desativada terão exercício na
Procuradoria Regional que absorveu as suas competências.
Art. 2º São remanejados para a PRU/DF os cargos em comissão da Procuradoria desativada e as Gratificações Temporárias (GT) destinadas a esta.
Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração (DGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) deverá providenciar, se necessário, os apostilamentos aos atos de nomeação.
Art. 3º Os bens móveis destinados a uso da Procuradoria desativada são transferidos à
PRU/DF, ficando afetados a esta os bens imóveis da União destinados à Procuradoria desativada.
Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração da AGU efetuará, no prazo de trinta dias, o inventário dos bens móveis mencionados no caput e providenciará os termos de
entrega e de responsabilidade correspondentes.
Art. 4º Passam à responsabilidade da PRU/DF os direitos e obrigações eventualmente
assumidos pela Procuradoria desativada, decorrentes de contratos ou convênios por esta
celebrados em nome da União ou da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. Incumbe à DGA relacionar os contratos e convênios de que trata este
artigo, fazendo as comunicações necessárias à PRU/DF e aos contratantes ou convenentes,
providenciando, se necessário, as alterações dos respectivos contratos e convênios.
Art. 5º O Procurador Regional da União em Brasília, no prazo de quinze dias, apresentará ao Advogado-Geral da União proposta de estrutura organizacional provisória da PRU/DF,
considerada a absorção da PU/DF.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
GILMAR FERREIRA MENDES
D.O. de 24.4.2002.

PORTARIA Nº 306, DE 24 DE ABRIL DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4, I e XVI-

I, e 23, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art.
8º-F, § 3, da Lei nº 9.028, de 1995 (acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180, de 2001), resolve:
Art. 1º Fica criado o Núcleo de Assessoramento Jurídico de Goiânia, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2º Ficam designados, a contar de 22 de abril de 2002, para ter exercício no Núcleo
de Assessoramento Jurídico de Goiânia, os seguintes Assistentes Jurídicos:
...........................................................................................................................................................

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILMAR FERREIRA MENDES
D.O. de 25.4.2002.

PORTARIA N° 359, DE 20 DE MAIO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4, I e XVII, e

23, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 8-F, § 3,
da Lei nº 9.028, de 1995 (acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180, de 2001), resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico da Advocacia-Geral da
União em Fortaleza, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo
Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2º Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Fortaleza os Assistentes Jurídicos abaixo relacionados e remanejados os respectivos cargos para a mesma unidade.
...........................................................................................................................................................

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILMAR FERREIRA MENDES
D.O. de 21.5.2002.
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PORTARIA Nº 422, DE 31 DE MAIO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º , XVIII,

da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art. 9º, § 4º,
da aludida Lei Complementar, e em conformidade com o art. 3º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de
1995, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1º É desativada a Procuradoria da União no Estado de São Paulo (PU/SP), ficando suas
competências absorvidas pela Procuradoria Regional da União em São Paulo (PRU/SP).
§ 1º Passam ao Procurador Regional da União em São Paulo as atribuições do Procurador-Chefe da União no Estado de São Paulo.
§ 2º São lotados na PRU/SP os Advogados da União e Assistentes Jurídicos das respectivas Carreiras da Advocacia-Geral da União anteriormente lotados na Procuradoria desativada.
§ 3º Os Assistentes Jurídicos e Procuradores da Fazenda Nacional designados representantes
judiciais da União nos termos do art. 69 da Lei Complementar nº 73, de 1993, em exercício na
Procuradoria desativada e na PRU/SP, passam a atuar na área de abrangência da Procuradoria
Regional da União em São Paulo, em primeira e segunda instâncias, e sob a supervisão desta.
§ 4º Os demais servidores em exercício na Procuradoria desativada terão exercício na
Procuradoria Regional que absorveu as suas competências.
Art. 2º São remanejados para a PRU/SP os cargos em comissão da Procuradoria desativada e as Gratificações Temporárias (GT) destinadas a esta.
Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração (DGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) deverá providenciar, se necessário, os apostilamentos aos atos de nomeação.
Art. 3º Os bens móveis destinados a uso da Procuradoria desativada são transferidos à
PRU/SP, ficando afetados a esta os bens imóveis da União destinados à Procuradoria desativada.
Parágrafo único. A Unidade Regional de Administração da Diretoria-Geral de Administração
da AGU em São Paulo (URA/SP) efetuará, no prazo de trinta dias, o inventário dos bens móveis
mencionados no caput e providenciará os termos de entrega e de responsabilidade correspondentes.
Art. 4º Passam à responsabilidade da PRU/SP os direitos e obrigações eventualmente assumidos pela Procuradoria desativada, decorrentes de contratos ou convênios por esta celebrados em nome da União ou da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. Incumbe à URA/SP relacionar os contratos e convênios de que trata este artigo, fazendo as comunicações necessárias à PRU/SP e aos contratantes ou convenentes,
providenciando, se necessário, as alterações dos respectivos contratos e convênios.
Art. 5º O Procurador Regional da União em São Paulo, no prazo de quinze dias, apresentará ao Advogado-Geral da União proposta de estrutura organizacional provisória da
PRU/SP, considerada a absorção da PU/SP.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
GILMAR FERREIRA MENDES
D.O. de 3.6.2002.

PORTARIA Nº 524, DE 3 DE JULHO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, para os fins do disposto no art. 10, §§ 3º e 10, da

Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve:
INDICAR, como Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o órgão jurídico da Autarquia, mantidos as competências e locais de exercício
de seus atuais integrantes.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 4.7.2002.

PORTARIA Nº 536, DE 11 DE JULHO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, para os fins do disposto no art. 10, §§ 3º e 10, da

Lei 10.480, de 02 de julho de 2002, resolve:
INDICAR, como Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o órgão jurídico da Autarquia, mantidas as competências e os locais
de exercício de seus atuais integrantes.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 12.7.2002.
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PORTARIA Nº 538, DE 9 DE JULHO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e
XVIII do art. 4º da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993;
Considerando os Avisos nº 299/AGU/SG-CS, de 14.5.97, nº 380/AGU/SG-CS, de
18.5.98, nº 278, de 14.05.2002, e nº 936/AGU/SG-CS, de 12.11.2001;
Resolve:
Art. 1º Compete ao Advogado-Geral da União a prestação de toda e qualquer informação relativa a atos de sua competência e os praticados pelo Presidente da República, afetos a
atividades da Instituição.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, inclusive, a correspondências, notificações, requisições, requerimentos e intimações.
Art. 2º Compete aos titulares da Procuradoria-Geral da União, Procuradoria-Geral Federal, Consultoria-Geral da União, Corregedoria-Geral da Advocacia da União, DiretoriaGeral da Advocacia-Geral da União, Procuradorias-Regionais da União, Procuradorias da
União e Procuradorias-Seccionais da União atender solicitações de informações relativas aos
atos que praticarem.
Art. 3º As solicitações encaminhadas em desacordo com o estabelecido nesta Portaria
serão devolvidas ao solicitante, com a indicação da autoridade competente para prestar a
informação requerida.
Art. 4º O disposto nesta Portaria aplica-se às solicitações ainda não atendidas pelas unidades da Advocacia-Geral da União.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 15.7.2002.

PORTARIA N° 544, DE 17 DE JULHO DE 2002.281
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e
XVIII do art. 4º da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o
que dispõem o art. 1°, caput, e o art. 2º do Decreto nº 4.243, de 22 de maio de 2002, resolve
Art. 1º Subdelegar ao Procurador-Geral Federal a competência para praticar os atos de
provimento de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS,
níveis 1 a 2, e das Funções Gratificadas – FG de que trata o art. 26 da Lei nº 8.216, de 13 de
agosto de 1991, pertencentes à estrutura da Procuradoria-Geral Federal prevista no § 2º do art.
10 da Lei 10.480, de 2 de julho de 2002, com reserva do exercício de iguais competências.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 18.7.2002.

PORTARIA N° 567, DE 26 DE JULHO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o

disposto na Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve:
Art. 1º Em razão do disposto no art. 8º da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, ficam declaradas extintas as Gratificações de Representação de Gabinete – GRs e as Gratificações Temporárias – GTs que em 3 de julho de 2002 não haviam sido atribuídas a servidor ou empregado requisitado pela Advocacia-Geral da União ou a esta cedido, conforme os Anexos I e II.
Art. 2º Os quantitativos das Gratificações de Representação de Gabinete e das Gratificações Temporárias atribuídas a servidores e empregados em exercício na Advocacia-Geral da
União em 3 de julho de 2002, que não puderam integrar o quadro da Instituição, nos termos
do art. 1º da Lei nº 10.480, de 2002, estão relacionados, por nível, nos Anexo III e IV.
281
Ver o Decreto n° 4.408, de 4.10.2002, pelo qual o Presidente da República passou aos Ministros de Estado as
delegações de que trata o Decreto n° 4.243, de 22.5.2002, para a prática dos atos referidos nesta Portaria, quanto aos
órgãos jurídicos instalados em autarquia ou fundação federal, de qualquer natureza, vinculada ao respectivo Ministério.
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§ 1º Os servidores e empregados de que trata o caput poderão, nos termos do art. 7º da Lei nº.
10.480, de 2002, continuar percebendo a GR ou a GT que lhes foi atribuída, vedada a mudança de
nível, ficando extintas no momento em que cessar o exercício, na Advocacia-Geral da União, do
servidor ou empregado ao qual tenha sido atribuída qualquer das Gratificações.
§ 2º Ao Diretor-Geral de Administração da AGU incumbe declarar, caso a caso, a cessação do exercício de que trata o § 1º, promover os conseqüentes ajustes nos Anexos III e IV
referidos no caput deste artigo e divulgá-los semestralmente.
Art. 3º O servidor que se encontrava em exercício na Advocacia-Geral da União em 3 de
julho de 2002 que não passou a integrar o Quadro de Pessoal da Instituição conforme o § 1º
do art. 1º da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, por haver apresentado opção por permanecer no quadro de pessoal do órgão ou entidade de origem, continuará percebendo a GR ou
a GT que lhe foi atribuída, enquanto permanecer o exercício.
Art. 4º O servidor que passou a integrar o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União perceberá, a partir de 3 de julho de 2002 até a expedição do ato previsto no art. 2º § 1º,
da Lei nº 10.480, de 2002, 70 (setenta) pontos da Gratificação de Desempenho de Atividade
de Apoio Técnico-Administrativo na AGU – GDAA, conforme estabelecido no art. 2º, § 6º, da
mesma Lei.
Parágrafo único. Não sendo acumuláveis a Gratificação Temporária – GT, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA e a Gratificação de
representação de Gabinete – GR com a Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio
Técnico-Administrativo na AGU – GDAA (art. 4º, incisos I, II e III, da Lei nº 10.480, de
2002), o servidor de que trata o caput deste artigo que as tenha percebido deverá devolvêlas na forma prevista no art. 46, § 2º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 5º Após o decurso do prazo estabelecido no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.480, de 2 de
julho 2002, será publicada a relação nominal dos servidores que se encontram em exercício
na Advocacia-Geral da União em 3 de julho de 2002 e passaram a integrar o Quadro de
Pessoal da Instituição, por não haverem optado pela permanência nos quadros de pessoal
dos órgãos e entidades de origem.
Parágrafo único. Juntamente com a relação de trata o caput serão publicados os quantitativos, por nível, de GR e de GT não extintas.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 29.7.2002.

ANEXO – I
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE EXTINTAS
(Art. 8º da Lei nº 10.480, de 2.7.2002)
NÍVEL
DENOMINAÇÃO
QUANTITATIVO
VALOR (R$) UNITÁRIO
1
AUXILIAR
06
291,32
2
ESPECIALISTA
05
349,58
3
ASSISTENTE
02
466,27
4
SUPERVISOR
522,21
TOTAL
13
..
ANEXO – II
GRATIFICAÇ ÕES TEMPORÁRIAS EXTINTAS
(Art. 8º da Lei nº 10.480, de 2.7.2002)
NÍVEL
QUANTITATIVO
VALOR (R$) UNITÁRIO
I
58
488,39
II
65
352,72
III
143
217,06
IV
190
162,80
TOTAL
456
..
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ANEXO – III
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE QUE FICARÃO EXTINTAS QUANDO
CESSAR O EXERCÍCIO DO SERVIDOR OU EMPREGADO NA AGU
(Art. 7º da Lei nº 10.480, de 2002)
NÍVEL
DENOMINAÇÃO
QUANTITATIVO
VALOR (R$) UNITÁRIO
1
AUXILIAR
02
291,32
2
ESPECIALISTA
03
349,58
3
ASSISTENTE
06
466,27
4
SUPERVISOR
03
522,21

TOTAL

14

..

ANEXO – IV
GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE FICARÃO EXTINTAS QUANDO CESSAR O EXERCÍCIO DO SERVIDOR OU EMPREGADO NA AGU
(Art. 7º da Lei nº 10.480, de 2002)
NÍVEL
QUANTITATIVO
VALOR (R$) UNITÁRIO
I
247
488,39
II
102
352,72
III
48
217,06
IV
10
162,80
TOTAL
407
..
PORTARIA Nº 577, DE 7 DE AGOSTO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e
XVIII do art. 4º da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993;
Considerando a necessidade de padronizar as comunicações das unidades da AdvocaciaGeral da União;
RESOLVE:

Art. 1º Os atos, comunicações e correspondências oficiais das unidades da AdvocaciaGeral da União deverão observar as normas e padrões de redação estabelecidos no Manual
de Redação da Presidência da República.
Parágrafo único. O disposto nesta Portaria não se aplica às peças judiciais e pareceres
produzidos pelas unidades da Advocacia-Geral da União.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 8.8.2002.

PORTARIA N° 611, DE 16 DE AGOSTO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4, inciso I, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve
Art. 1º Delegar competência ao Secretário-Geral para:
I – praticar, em relação a titulares de cargos efetivos, excetuados os de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal, atos de nomeação, posse, exercício,
lotação, vacância, promoção, progressão, readaptação, reversão, reintegração, recondução,
remoção, interrupção de férias, bem como, assinar documento de identidade funcional;
II – conceder licenças, salvo licença para capacitação, e, em se tratando dos titulares excetuados no inciso anterior, estendida a ressalva às licenças por motivo de afastamento do
cônjuge ou companheiro e para tratar de interesses particulares;
III – conceder benefícios, salvo aposentadorias e pensões aos titulares excetuados no inciso I;
IV – aprovar concessões para ausência ao serviço, salvo a concessão de horário especial
aos titulares excetuados no inciso I;
V – conceder indenizações, gratificações e adicionais;
VI – controlar a assiduidade e pontualidade dos servidores;
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VII – instaurar processos administrativos disciplinares, designar os membros das comissões
de sindicância e de inquérito administrativo, proferir decisão e aplicar penalidade de advertência e
suspensão aos servidores no âmbito da Advocacia-Geral da União, salvo quando os envolvidos
forem seus membros efetivos, ou seja, titulares integrantes das carreiras de Advogado da União,
Procurador da Fazenda Nacional e Assistente Jurídico. (Redação dada pela Portaria nº 363, de 9.7.2004.)
VIII – alterar o exercício dos servidores e empregados requisitados ou cedidos à Advocacia-Geral da União;
IX – atuar como ordenador de despesas e gestor financeiro, no que se refere aos recursos
consignados à Advocacia-Geral da União;
X – alterar os quadros de detalhamento de despesa das dotações consignadas à Advocacia-Geral da União;
XI – praticar atos de reconhecimento de dívida e autorizar o pagamento de exercícios anteriores;
XII – conceder suprimento de fundos, controlar sua aplicação e aprovar as prestações de
contas correspondentes;
XIII – autorizar e determinar o ressarcimento do custeio de estada de ocupantes de cargos de Natureza Especial e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, deslocados para Brasília;
XIV – autorizar a abertura de processos de aquisição;
XV – constituir comissões permanentes e especiais de licitação;
XVI – constituir comissões de recebimento de materiais;
XVII – adjudicar, homologar, anular ou revogar processo licitatório;
XVIII – ratificar os atos de dispensa e de reconhecimento de situações de inexigibilidade de licitação;
XIX – firmar contratos, convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, seus
termos aditivos, bem como, eventuais rescisões;
XX – decidir sobre recursos administrativos e aplicação de penalidades por inadimplência contratual;
XXI – emitir atestados de capacitação técnica;
XXII – autorizar a baixa, transferência, doação, cessão e alienação de materiais e bens móveis;
XXIII – receber, da Secretaria de Patrimônio da União, bens imóveis;
XXIV – receber bens móveis e instalações;
XXV – autorizar a cessão e locação de imóveis;
XXVI – autorizar viagens a serviço, conceder diárias, bilhetes de passagem, ajuda de
custo e transporte de bagagem, bem como, determinar o seu pagamento, excluídas as viagens, diárias e passagens decorrentes de participação em curso ou evento;
XXVII – baixar atos pertinentes à autorização para servidor, devidamente habilitado, dirigir veículo oficial, bem como, para guardar veículo oficial em garagem residencial;
XXVIII – designar fiscais de contratos;
XXIX – aprovar e divulgar, por meio eletrônico, manual de normas, procedimentos e rotinas relativos às atividades da Diretoria-Geral de Administração;
XXX – decidir sobre as diretrizes, ações e atividades do Sistema de Administração dos
Recursos de Informação e Informática – SISP, no âmbito da Advocacia-Geral da União;
XXXI – solicitar o cadastramento e acesso de servidor aos sistemas corporativos informatizados do Governo Federal;
XXXII – designar servidor ou comissão para o exercício das atividades relacionadas
com as competências delegadas;
XXXIII – autorizar e fazer publicar avisos, extratos e editais relacionados com as competências delegadas; e
XXXIV – avocar o exame e a solução de qualquer matéria em tramitação nas unidades
administrativas descentralizadas.
Art. 2º É facultado ao Secretário-Geral subdelegar ao Diretor de Projetos e ao DiretorGeral de Administração as competências previstas nesta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 20.8.2002.
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PORTARIA N° 612, DE 16 DE AGOSTO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pe-

lo art. 1º e da autorização contida no art. 2, ambos do Decreto nº 4.243, de 22 de maio
de 2002, resolve:
Art. 1º Fica subdelegada competência ao Chefe de Gabinete do Advogado-Geral da União para praticar, observadas as disposições legais e regulamentares, no âmbito dos Gabinetes do Advogado-Geral da União, do Procurador-Geral da União, do Consultor-Geral da
União, do Corregedor-Geral da Advocacia da União, do Procurador-Geral Federal e dos
Procuradores-Regionais da União:
I – atos de provimento, posse e vacância de cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, níveis 1 e 2; e
II – atos de designação de substitutos dos titulares dos cargos de que trata o inciso I.
Art. 2º Fica subdelegada competência ao Secretário-Geral para, observadas as disposições legais e regulamentares, praticar:
I – atos de provimento, posse e vacância de cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 1 a 3, de qualquer unidade organizacional
integrante da Estrutura da Advocacia-Geral da União, desde que para o exercício de
atribuições e responsabilidades inerentes aos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, de Organização e Modernização Administrativa – SOMAD, de
Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, de Serviços Gerais –
SISG, de Documentação e Arquivo – SINAR, de Planejamento e de Orçamento Federal,
de Contabilidade Federal e de Administração Financeira Federal, observado o disposto
no art. 1;
II – atos de designação para Gratificação de Representação de Gabinete e de atribuição
de Gratificação Temporária, no âmbito da Advocacia-Geral da União; e
III – atos de designação de substitutos dos titulares dos cargos de que trata o inciso I.
Art. 3º É vedada a subdelegação das competências de que trata esta Portaria.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 576, de 7 de agosto de 2002.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 20.8.2002.

PORTARIA Nº 619, DE 16 DE AGOSTO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4°, incisos I e XVIII, da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1° Os membros e servidores da Advocacia-Geral da União, inclusive os da Procuradoria-Geral Federal, bem como os servidores e empregados de outros órgãos e entidades que
estejam em exercício na AGU, ao subscreverem quaisquer documentos no âmbito da Instituição, no desempenho de suas atribuições, deverão observar o seguinte:
I – os membros efetivos e os demais servidores da Instituição detentores apenas de cargos efetivos deverão indicar abaixo da assinatura o nome completo, o cargo e o número da
matrícula no SIAPE;
II – os membros da Instituição titulares de cargos de confiança e os demais detentores de
cargos em comissão deverão indicar abaixo da assinatura o nome completo e o cargo;
III – os servidores ou empregados de outros órgãos ou entidades da Administração Federal não detentores de cargos em comissão que estejam em exercício na AGU, deverão indicar abaixo da assinatura o nome completo, o cargo efetivo ou emprego e o número da matrícula no SIAPE.
Parágrafo único. Na hipótese em que a denominação do cargo não baste a sua imediata
identificação, caberá o registro do órgão ou da unidade administrativa de lotação ou exercício na AGU.
Art. 2° O Anexo a esta Portaria contém os padrões a serem observados.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
B. S. nº 34, de 16.8.2002.
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ANEXO À PORTARIA/AGU Nº 619, DE 2002.
Padrões a que se refere o art. 1°, inciso I:
– Membro efetivo da AGU:
(NOME)

Advogado da União
Mat. SIAPE n° 0000000

– Servidor da AGU:
(NOME)

Agente Administrativo
Mat. SIAPE n° 0000000

Padrões a que se refere o art. 1°, inciso II:
– Membro da AGU titular de cargo de confiança:
(NOME)

Consultor da União
– Detentor de cargo em comissão da AGU:
(NOME)

Coordenador-Geral de Recursos Humanos
Padrão a que se refere o art. 1°, inciso III:
(NOME)

Técnico de Nível Superior
Mat. SIAPE n° 0000000

Padrões a que se refere o art. 1°, parágrafo único:
(NOME)

Coordenador-Geral
Mat. SIAPE n° 0000000

Gabinete do Advogado-Geral da União
(NOME)

Contador
Mat. SIAPE n° 0000000

Departamento de Cálculos e Perícias – PGU
PORTARIA Nº 628, DE 21 DE AGOSTO DE 2002.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e decorrido o prazo fixa-

do no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve:
Art. 1º Publicar, na forma do Anexo I, a relação nominal dos servidores que se encontravam em exercício na Advocacia-Geral da União em 3 de julho de 2002 e passaram a
integrar o Quadro de Pessoal da Instituição, conforme o art. 1º da Lei nº 10.480, de 2 de
julho de 2002, por não haverem apresentado opção pela permanência no quadro de pessoal
dos Órgãos e entidades de origem.
Art. 2º Divulgar, conforme o Anexos I e II, os quantitativos, por nível, das Gratificações
de Representação de Gabinete - GRs e das Gratificações Temporárias - GTs não extintas.
Parágrafo único - Fica vedada a alteração do quantitativo dos níveis da Gratificação Temporária.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 22.8.2002.

ANEXO I
RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE PASSARAM A INTEGRAR O QUADRO DE PESSOAL DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, CONFORME O ART. 1º DA LEI Nº 10.480, DE 2002.
[Ver a relação dos servidores no Diário Oficial da União de 22 de agosto de 2003]

ANEXO II
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE NÃO EXTINTAS
NÍVEL
DENOMINAÇÃO
QUANTITATIVO
VALOR UNITÁRIO (R$)
1
AUXILIAR
14
291,32
2
ESPECIALISTA
29
349,58
3
ASSISTENTE
14
466,27
4
SUPERVISOR
5
522,21
TOTAL
62
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III
IV
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ANEXO III
GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO EXTINTAS
QUANTITATIVO
VALOR UNITÁRIO (R$)
535
488,39
486
352,72
325
217,06
95
162,80
1441
PORTARIA N° 638, D.E 28 DE AGOSTO DE 2002.

O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º

da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no
artigo 10, §§ 3° e 10, da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve
INDICAR

como Procuradoria Federal Especializada, o órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, mantidas suas
competências e os locais de exercício de seus atuais integrantes.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 29.8.2002.

PORTARIA Nº 642, DE 29 DE AGOSTO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º

da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no
artigo 10, §§ 3° e 10, da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve:
INDICAR,

como Procuradoria Federal Especializada, o órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, mantidas suas competências e os locais de exercício de seus atuais integrantes.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 30.8.2002.

PORTARIA Nº 643, DE 30 DE AGOSTO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º
da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no
artigo 10, §§ 3º e 10, da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve
INDICAR,

como Procuradoria Federal Especializada, o órgão de execução da Procuradoria-Geral
Federal junto à Fundação Nacional do Índio – FUNAI, mantidas suas competências e os
locais de exercício de seus atuais integrantes.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 2.9.2002.

PORTARIA Nº 670, DE 12 DE SETEMBRO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º da

Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o que dispõe o art. 3º do
Decreto 4.341, de 22 de agosto de 2002, resolve
Art. 1º Adotar as características, especificadas em anexo, da carteira de identidade funcional dos Advogados da União e Procuradores Federais.
Art. 2º Em caso de aposentadoria, a carteira de identificação funcional será substituída
por outra, em que se indique a circunstância, mediante a utilização do termo aposentado,
mantendo-se a mesma numeração anteriormente utilizada.
§ 1º Os Advogados da União e os Procuradores Federais que se encontram aposentados
terão as respectivas carteiras substituídas por aquela instituída pelo Decreto 4.341, de 2002,
adotando-se nova numeração.
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§ 2º Nas carteiras emitidas na forma do caput não se fará referência às prerrogativas dos
membros das carreiras de Advogado da União e Procurador Federal.
Art. 3º A perda do cargo obriga o titular da carteira à sua restituição imediata à Advocacia-Geral da União.
Art. 4º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União, observada a disponibilidade de
recursos orçamentários e financeiros, providenciará a emissão da carteira de identidade
funcional regulamentada por esta Portaria.
Art. 5º A identidade funcional emitida na forma desta Portaria substitui aquela prevista
no Ato Regimental nº 2, de 19 de agosto de 1994.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 13.9.2002.

ANEXO

Características da carteira de identidade de Advogado da União e de Procurador Federal
1. Dimensões: carteira aberta – 15 cm x 10 cm.
2. Capa em couro vermelho, dividida em duas partes, com uma dobra, no anverso o símbolo das
Armas da República em metal e as inscrições “República Federativa do Brasil” e “AdvocaciaGeral da União”, impressas em dourado. Internamente divida em duas partes, contendo, na primeira dobra, encaixe para inserção da identidade funcional destacável e, na segunda dobra as Armas
da República impressas na cor original, as prerrogativas dos membros, quando em serviço, assim,
resumidas: “ao portador são asseguradas as prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia
pública, nos termos das leis do país, em especial da Lei Complementar 73, de 1993, garantido-se o
livre acesso em qualquer recinto que funcione repartição judicial ou outro serviço público; livre
trânsito para o exercício de suas atividades, bem assim prioridade em qualquer meio de transporte”
3. Da cédula de identidade funcional, confeccionada com as Armas da República em marca
d’água, borda vermelha, plastificada, constará: na parte da frente, cortada por uma faixa diagonal
verde-amarela, o nome da instituição impresso, o nome e o cargo do titular, o número da cédula, a
data de admissão, a matrícula SIAPE, a data da expedição, uma fotografia digitalizada no tamanho 2x2, a assinatura do titular da cédula de identidade e, no rodapé, a inscrição “válida em todo
território nacional – Decreto nº 4.341/2002”; e, no verso, o número de identidade civil, a data de
nascimento, a filiação, o tipo sangüíneo e fator RH, o CPF, a nacionalidade, a naturalidade, a
impressão digital, os dizeres “ao portador são asseguradas as prerrogativas inerentes ao exercício
da advocacia pública, nos termos das leis do país, em especial da Lei Complementar 73, de 1993,
garantido-se o livre acesso em qualquer recinto que funcione repartição judicial ou outro serviço
público; livre trânsito para o exercício de suas atividades, bem assim prioridade em qualquer meio
de transporte” e a assinatura do Advogado-Geral da União.
PORTARIA N° 720, DE 4 DE OUTUBRO DE 2002.

O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F, § 3°, da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995 (acrescentado pela
Medida Provisória nº 2.180, de 24 de agosto de 2001), resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Alegre, órgão
integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2ºFicam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Alegre os
membros efetivos da Advocacia-Geral da União, abaixo relacionados, e remanejados os
respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
..........................................................................................................................................
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 7.10.2002.
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PORTARIA N° 728, DE 9 DE OUTUBRO DE 2002.282
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do
art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, os arts.12 e 14 da Lei nº 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e os §§ 1º e 6º do art. 12 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve
Art. 1º Fica delegada, com ressalva do exercício das mesmas atribuições, competência
ao Procurador-Geral Federal para praticar os seguintes atos:
I – distribuir os cargos e lotar os Membros da Carreira de Procurador Federal nas Procuradorias-Gerais ou Departamentos Jurídicos junto as autarquias e fundações federais; (Perdeu a eficácia
com a rejeição da Medida Provisória nº 71, de 2002, retornando ao Procurador-Geral Federal essas competências).

II – efetivar as promoções e remoções dos Membros da Carreira de Procurador Federal,
na forma disciplinada pelo Advogado-Geral da União; (Perdeu a eficácia com a rejeição da Medida
Provisória nº 71, de 2002, retornando ao Procurador-Geral Federal essas competências).

III – instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra Membros da Carreira de Procurador Federal, julgar os respectivos processos e aplicar penalidade de até noventa
dias de suspensão. (Permanece válida a delegação de competência apenas para aplicação de penalidade acima de
trinta e até noventa dias − art. 141, II, c/c art. 130 da Lei nº 8.112, de 1990. As demais delegações perderam a eficácia
com a rejeição da Medida Provisória nº 71, de 2002, retornando ao Procurador-Geral Federal referidas competências).

Parágrafo único. É permitida a subdelegação das atribuições prevista no inciso III para
aplicação das penas de advertência e suspensão até trinta dias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 16.10.2002.

PORTARIA Nº 746, DE 28 DE OUTUBRO DE 2002.
Institui o Protocolo Central Unificado no edifício
sede da Advocacia-Geral da União.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do

art. 4º da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Instituir o Protocolo Central Unificado, sob a administração da Secretaria-Geral, com a finalidade de atender as unidades da Advocacia-Geral da União instaladas no edifício sede, em Brasília.
§ 1º A Secretaria-Geral implantará o Protocolo Central Unificado no prazo de até 30 dias, contado da data de publicação desta Portaria.
§ 2º As unidades a serem atendidas pelo Protocolo Central Unificado prestarão o apoio
técnico necessário ao cumprimento do disposto no § 1.
Art. 2º O Sistema de Controle de Documentos da Advocacia-Geral da União – AGUDOC será gerenciado pela Secretaria-Geral, respeitada a competência da Comissão Deliberativa de que trata a Portaria nº 680283, de 13 de setembro de 2002.
Art. 3º Adotar, na forma do Anexo, o padrão de formação das siglas das unidades organizacionais que integram a Estrutura Regimental da Advocacia-Geral da União e que passa a
ser observado, obrigatoriamente, nas atividades internas relacionadas com os sistemas federais dos quais a Secretaria-Geral exerce o papel de órgão setorial.
Parágrafo único. As unidades organizacionais da Advocacia-Geral da União encaminharão à Secretaria-Geral, no prazo de até 30 dias, contado da data de publicação desta Portaria, suas respectivas
siglas e denominações de unidades, observando o padrão de formatação adotado neste artigo.
Art. 4º As siglas e a denominação das unidades integrantes da estrutura organizacional
da Advocacia-Geral da União serão publicadas no Boletim de Serviço.
Art. 5º Revogar a Portaria nº 370, de 28 de maio de 2002, publicada no Diário Oficial da
União de 29 de maio de 2002, Seção 2, pág. 1.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 30.10.2002.
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ANEXO
Padrão de Formação de Siglas de Unidades Organizacionais da Advocacia-Geral da União
FORMAÇÃO
SIGLA
DESCRIÇÃO
DOS DÍGITOS
As 3 letras iniciais indicando o Advogado-Geral da União, Órgão de
AGUxx
3 fixos e 2 variáveis Direção Superior, e as restantes identificando iniciais do nome do
titular do cargo.
CADM
FIXA
As 4 letras indicando a Câmara de Conciliação Administrativa.
As 3 letras indicando as iniciais da Procuradoria-Geral da União,
PGU
FIXA
Órgão de Direção Superior.
As 3 letras indicando as iniciais da Consultoria-Geral da União,
CGU
FIXA
Órgão de Direção Superior.
As 4 letras indicando as iniciais da Corregedoria-Geral da AdvocaCGAU
FIXA
cia da União, Órgão de Direção Superior.
As 5 letras indicando as iniciais do Conselho Superior da AdvocaciCSAGU
FIXA
a-Geral da União, Órgão de Direção Superior.
As 3 letras iniciais indicando a Consultoria da União, unidade
organizacional componente da Consultoria-Geral da União e as
CGUxxx
3 fixos e 2 variáveis
restantes identificando iniciais do nome do Consultor da União a
que se refere.
As 3 letras indicando as iniciais da Procuradoria-Geral Federal,
PGF
FIXA
vinculada à Advocacia-Geral da União.
As 5 letras indicando o Centro de Estudos Victor Nunes Leal, órgão de
CEAGU
FIXA
assistência direta e imediata do Advogado-Geral da União.
A 3 letras iniciais indicando a unidade organizacional Procuradoria
Regional da União, Órgão de Execução da Advocacia-Geral da
PRUxx
3 fixos e 2 variáveis
União, e as restantes identificando a Unidade da Federação em que
se localiza.
As 2 letras iniciais indicando a unidade organizacional Procuradoria da
PUxx
2 fixos e 2 variáveis União, Órgão de Execução da Advocacia-Geral da União, e as restantes
identificando a Unidade da Federação em que se localiza.
As 3 letras iniciais indicando a unidade organizacional Procuradoria
PSUxxx
3 fixos e 3 variáveis Seccional da União, Órgão de Execução da Advocacia-Geral da
União, e as restantes identificando o município em que se localiza.
A 3 letras iniciais indicando a unidade organizacional Procuradoria
Regional Federal, Órgão de Execução da Advocacia-Geral da
PRFxx
3 fixos e 2 variáveis
União, e as restantes identificando a Unidade da Federação em que
se localiza.
As 2 letras iniciais indicando a unidade organizacional Procuradoria
Federal não Especializada, Órgão de Execução da Advocacia-Geral
PFxx
2 fixos e 2 variáveis
da União, e as restantes identificando a Unidade da Federação ou
Município em que se localiza.
As 3 letras iniciais indicando a unidade organizacional Procuradoria
PSFxx
3 fixos e 2 variáveis Seccional Federal, Órgão de Execução da Advocacia-Geral da União, e as
restantes identificando o município em que se localiza.
As 3 letras iniciais indicando a unidade organizacional Unidade de
Assessoramento Jurídico e as restantes identificando, quando sediaUAJxxx
3 fixos e 3 variáveis
da em capital, a Unidade da Federação, ou fora de capital, o município em que se localiza.
mínimo de 3
As 2 letras iniciais indicando Secretaria-Geral e as restantes identiSGxxx
ficando o órgão/autoridade a que se refere.
máximo de 5
mínimo de 5
As 3 letras iniciais indicando a unidade organizacional Gabinete e as
GABxxxx
restantes identificando o órgão/autoridade a que se refere.
máximo de 7
mínimo de 3
A primeira letra indicando a unidade organizacional Diretoria ou DeparDxxxx
tamento e as restantes identificando a unidade organizacional, estando
máximo de 5
vedado o uso da letra I para o segundo dígito.
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mínimo de 3
máximo de 5
mínimo de 3

As 2 letras iniciais indicando a unidade organizacional CoordenaçãoGeral e as restantes identificando a unidade organizacional.
A primeira letra indicando a unidade organizacional Coordenação e as
restantes identificando a unidade organizacional, estando vedado o uso
máximo de 5
da letra G para o segundo dígito.
mínimo de 3
As 2 letras iniciais indicando a unidade organizacional Divisão e as
restantes identificando a unidade organizacional.
máximo de 5
mínimo de 3
As 2 letras iniciais indicando a unidade organizacional Serviço e as
restantes identificando a unidade organizacional, estando vedado o
máximo de 5
uso da letra T para o terceiro dígito.
mínimo de 4
As 3 letras iniciais indicando a unidade organizacional Setor e as
restantes identificando a unidade organizacional.
máximo de 5
As 3 letras iniciais indicando a unidade organizacional Unidade
3 fixos e 2 variáveis Regional de Atendimento e as restantes identificando a Unidade da
Federação em que se localiza.
PORTARIA Nº 747, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002.

O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I
e XVII do art. 4º e o art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995 (acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001), resolve:;
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Recife/PE, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2º Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Recife/PE, os membros
efetivos da Advocacia-Geral da União abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
...........................................................................................................................................................
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 30.10.2002.

PORTARIA Nº 785, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art.

4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 14 e seu parágrafo
único da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e
Considerando a previsão do §4º do art. 10, desta mesma Lei, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 71,284 de 3 de outubro de 2002, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Regional Federal – 5ª Região, com sede em Recife/PE, com competência para, a partir de 2 de dezembro de 2002, exercer, em conjunto com
a Procuradoria Regional da União – 5ª Região, a representação judicial em 1ª e 2ª instâncias
das autarquias e fundações públicas federais relacionadas nos Anexos I e II desta Portaria.
§ 1º A representação judicial em primeira instância a que se refere o caput deste artigo
abrange apenas autarquias e fundações públicas federais sediadas no Estado de Pernambuco.
§ 2º No prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação desta Portaria, a Procuradoria Regional Federal - 5ª Região assumirá a competência exclusiva da representação judicial das entidades acima
referidas. (Prazo prorrogado por 240 dias, conforme as Portarias nºs 243, de 27.5.2003 e 520, de 26.9.2003)
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Regional Federal – 5ª Região.
..........................................................................................................................................
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 28.11.2002.
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ANEXO – I
PRIMEIRA INSTÂNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
1.CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO
2.CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA
3.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARREIROS/PE
4.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BELO JARDIM/PE
5.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE VITORIA DE SANTO ANTÃO/PE
6.FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE.
7.FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
8.FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
ANEXO – II
SEGUNDA INSTÂNCIA (TRF 5ª REGIÃO / TJPE / TRT 6ª REGIÃO)
1.CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERGIPE
2.CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
3.CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA-PE.
4.CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE ALAGOAS
5.CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO
6.CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO CEARÁ
7.CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE
8.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARREIROS/PE
9.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BELO JARDIM/PE
10.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE IGUATU/CE
11.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SÃO CRISTOVÃO
12.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA/AL
13.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUZA/PB
14.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE VITORIA DE SANTO ANTÃO/PE
15.ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DO CRATO/CE
16.ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORÓ/RN
17.ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE
18.ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS
19.ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARÁ
20.FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE
21.FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
22.FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
23.UNIVERSIDADE DA PARAÍBA
24.UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
25.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
26.UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
27.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PORTARIA Nº 789, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º da

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, com base no § 4º do art. 10 e no parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 71,285 de 3 de outubro de 2002, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Regional Federal – 4ª Região, com sede em Porto Alegre/RS, com competência para, a partir de 16 de dezembro de 2002, exercer, em conjunto com a
Procuradoria Regional da União – 4ª Região, a representação judicial em 1ª e 2ª instâncias das
autarquias e fundações públicas federais relacionadas nos Anexos I e II desta Portaria.
Parágrafo único. No prazo de 180 dias, a contar da publicação desta Portaria, a Procuradoria Regional Federal – 4ª Região assumirá a competência exclusiva da representação judicial das entidades
acima referidas. (Prazo prorrogado por 120 dias, conforme as Portarias nºs 243, de 27.5.2003 e 520, de 26.9.2003)
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Regional Federal – 4ª Região.
..........................................................................................................................................
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 9.12.2002. [Republicada no D.O. de 13.12.2002.]
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ANEXO I
PRIMEIRA INSTÂNCIA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PELOTAS
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE
ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA
ESCOLA AGROTÉCNICA DE SOMBRIO
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÂO VICENTE DO SUL
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE RIO DO SUL
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTCHEK
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE – FUNASA
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO – EMBRATUR
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS – SUFRAMA
ANEXO II
SEGUNDA INSTÂNCIA
(TRF 4ª REGIÃO / TJRGS / TRT 4ª REGIÃO)
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PELOTAS
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE
ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA
ESCOLA AGROTÉCNICA DE SOMBRIO
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÂO VICENTE DO SUL
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE RIO DO SUL
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTCHEK
ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE – FUNASA
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO – EMBRATUR
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS – SUFRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
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PORTARIA Nº 790, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, com base no parágrafo único do art. 9º
e no § 8º do art. 10 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e tendo em vista os princípios da
legalidade e da impessoalidade ínsitos à Administração e ainda para evitar solução de continuidade na defesa judicial da Universidade Federal de Mato Grosso, resolve:
Art. 1º Atribuir à Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso a representação judicial da Universidade Federal de Mato Grosso, até a instalação da Procuradoria Federal não
especializada em Cuiabá-MT.
Art. 2º Permanecem sob a responsabilidade do órgão jurídico da Procuradoria-Geral Federal instalado na Universidade Federal de Mato Grosso as atividades de consultoria e assessoramento jurídico afetos à referida Universidade.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 9.12.2002.

PORTARIA Nº 791, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto nos §§ 3º e
10 do art. 10 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, com as alterações introduzidas pela
Medida Provisória nº 71,286 de 3 de outubro de 2002, resolve
INDICAR,

como Procuradorias Especializadas, os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal junto à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, à Comissão de Valores
Mobiliários – CVM e ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT,
mantidas suas competências e os locais de exercício de seus atuais integrantes.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 9.12.2002.

PORTARIA Nº 805, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º da

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 14 e seu parágrafo único da Lei
nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e
Considerando a previsão do § 4º do art. 10, desta mesma Lei, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado da Bahia, com sede na cidade de
Salvador e competência para, a partir de 23 de dezembro de 2002, em conjunto com a Procuradoria da União, exercer a representação judicial em 1ª e 2ª instâncias, naquele Estado,
das autarquias e fundações públicas federais relacionadas no Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. No prazo de 180 dias, a contar da publicação desta Portaria, a Procuradoria
Federal no Estado da Bahia assumirá a competência exclusiva da representação judicial das
entidades acima referidas. (Prazo prorrogado por 120 dias, conforme a Portaria nº 244, de 27.5.2003)
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado da Bahia.
..........................................................................................................................................
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 20.12.2002.

ANEXO
1. DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA – DNOCS
2. CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA
3. ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CATU
4. ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SENHOR DO BONFIM
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5. ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INÊS
6. INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO – EMBRATUR
7. FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE
8. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
9. FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE – FUNASA
10. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
PORTARIA Nº 806, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 14 e seu parágrafo único da Lei
nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e
Considerando a previsão do § 4º do art. 10, desta mesma Lei, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado do Ceará, com sede na cidade de
Fortaleza e competência para, a partir de 23 de dezembro de 2002, em conjunto com a Procuradoria da União, exercer a representação judicial em 1ª e 2ª instâncias, naquele Estado,
das autarquias e fundações públicas federais relacionadas no Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. No prazo de 180 dias, a contar da publicação desta Portaria, a Procuradoria Federal no Estado do Ceará assumirá a competência exclusiva da representação judicial das entidades acima referidas. (Prazo prorrogado por 120 dias, conforme a Portaria
nº 244, de 27.5.2003)

Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado do Ceará.
..........................................................................................................................................
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 20.12.2002.

ANEXO
1. CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO CEARÁ
2. ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CRATO
3. ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE IGUATU
4. FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE
5. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
6. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
7. INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO – EMBRATUR
PORTARIA N° 828, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o dis-

posto nos arts. 19 e 19-A da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995 (o último acrescentado pela
Medida Provisória n° 1.798, de 13.1.99, com a redação dada pela Medida Provisória n°
1.984, de 10.12.99 – D.O. de 13.12.99, reeditada sob o n° 2.180-35, de 24.8.2001), no art.
40 da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e no art. 11, § 4°, da Lei n°
10.549, de 13 de novembro de 2002, resolve:
I – Declarar que, por força do art. 19-A da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, na data
da publicação, no Diário Oficial de 13 de dezembro de 1999, da Medida Provisória n° 1.984,
de 10 de dezembro de 1999, foram transpostos para a extinta Carreira de Assistente Jurídico
da Advocacia-Geral da União, criada pelo art. 20, inciso III, da Lei Complementar n° 73, de
10 de fevereiro de 1993, os titulares dos cargos efetivos da Administração Federal direta,
privativos de bacharel em Direito, cujas atribuições, fixadas em ato normativo hábil, tinham
conteúdo eminentemente jurídico e correspondiam àquelas de assistência fixadas aos cargos
da referida Carreira, ou os abrangiam, e os quais:
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a) fossem estáveis no serviço público;
b) anteriormente a 5 de outubro de 1988, já fossem titulares de cargos ou empregos
permanentes, da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, privativos de
bacharel em Direito, de conteúdo eminentemente jurídico;
c) tenham sido investidos nos cargos ou empregos permanentes referidos na alínea anterior por concurso público ou com fundamento em diploma legal que tenha autorizado a
investidura, conforme o art. 97, § 1°, da Constituição de 1967.
II – Os titulares dos cargos referidos no Item I, que passaram a integrar a Administração Federal direta após 5 de outubro de 1988, egressos de autarquias e fundações
federais, foram transpostos se as respectivas entidades foram extintas ou tiveram alterada a sua natureza jurídica.
III – A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União, observadas as disposições do art.
19-A da Lei n° 9.028, de 1995, esta Portaria e, no que couber, a Instrução Normativa/AGU
n° 6, de 22 de janeiro de 1999, fará publicar, por sua Coordenação-Geral de Recursos Humanos, no prazo de sessenta dias, a relação dos servidores alcançados por esta Portaria,
cujas transposições não tenham sido objeto de ato declaratório específico.
IV – Incumbirá também à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União, por sua Coordenação-Geral de Recursos Humanos:
a) a publicação, no prazo de sessenta dias, da relação dos Assistentes Jurídicos da Administração Federal direta, estáveis no serviço público e transpostos, na data da publicação
da Medida Provisória n° 485, de 29 de abril de 1994 (D.O. de 30.4.94), para a extinta Carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, por força do art. 19 da Lei n°
9.028, de 12 de abril de 1995, que não tiveram publicados os atos declaratórios das respectivas transposições, observadas as disposições do aludido art. 19, inclusive seu § 5° e, no que
couber, a Instrução Normativa/AGU n° 7, de 10 de fevereiro de 1999;
b) o exame, no prazo de cento e oitenta dias, da regularidade dos enquadramentos na
Carreira de Procurador Federal dos detentores dos cargos transformados pelo art. 39 da
Medida Provisória n° 2.229-43, de 5 de setembro de 2001, observado o disposto no art. 40
da mesma Medida Provisória e o Anexo I da Lei n° 10.549, de 13 de novembro de 2002;
c) a verificação, em cento e oitenta dias, dos enquadramentos efetivados pelo art. 11 da
Lei n° 10.549, de 2002.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 30.12.2002.

PORTARIA N° 832, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I

e XVII do art. 4° e art. 23 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto nos §§ 3° e 4° do art. 8°F da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995 (acrescentado pela Medida Provisória n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001), resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Salvador/BA, órgão
integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2º Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Salvador/BA os membros efetivos da Advocacia-Geral da União abaixo relacionados, e remanejados os respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
..........................................................................................................................................
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
D.O. de 1°.1.2003.
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PORTARIA Nº 23, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2003.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO , no uso das atribuições que lhe confere o inciso
I do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o
disposto no inciso III do art. 2º , e no art. 6º do Anexo I do Decreto nº 4.368, de 10 de
setembro de 2002 , resolve:
Art. 1º Fixar, na forma do Anexo I a esta Portaria, a relação das unidades descentralizadas da Advocacia-Geral da União e as respectivas Unidades Regionais de Atendimento
incumbidas de prestar-lhes o apoio administrativo necessário ao seu funcionamento.
Art. 2º À Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, da Secretaria-Geral da AdvocaciaGeral da União compete, além do disposto no art. 3º do Anexo I do Decreto nº 4.368, de
2002, o apoio às unidades sediadas em Brasília – DF e às unidades descentralizadas constantes do Anexo II a esta Portaria.
Art. 3º Sem prejuízo do disposto nos arts. 1º e 2º , as Unidades Regionais de Atendimento e a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos também prestarão o apoio administrativo
necessário ao funcionamento de outras unidades descentralizadas localizadas nas respectivas
circunscrições estaduais em que prestem apoio administrativo.
Art. 4º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotará, no prazo de até
sessenta dias, contado da data de publicação desta Portaria, as providências necessárias
à sua implementação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as Portarias nº 904/AGU, de 15 de dezembro de 1999, nº
529/AGU, de 5 de julho de 2002, e nº563/AGU, de 23 de julho de 2002.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 6.2.2003.

ANEXO I
UNIDADE REGIONAL DE
ATENDIMENTO – URA

LOCALIZAÇÃO

URA São Paulo

São Paulo

URA Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

URA Rio Grande do Sul

Porto Alegre

URA Pernambuco

Recife

UNIDADES APOIADAS
PRU 3ª Região; PSU - Campinas; PSU - Marília;
PSU - Presidente Prudente; PSU - Ribeirão Preto;
PSU - São José dos Campos; PSU - São José do
Rio Preto; PSU - Santos; PU - Mato Grosso do
Sul; e PU – Mato Grosso.
PRU 2ª Região; PSU - Campos; PSU - Niterói;
PSU - Petrópolis; PSU - Volta Redonda; PU Espírito Santo; PU - Minas Gerais; PSU - Juiz de
Fora; PSU – Uberaba; e PSU - Uberlândia.
PRU 4ª Região; PSU Passo Fundo; PSU - Rio Grande; PSU - Santa Maria; PU - Paraná; PSU - Foz do
Iguaçu; PSU - Londrina; PSU - Umuarama; PU Santa Catarina; PSU - Chapecó; e PSU Joinville.
PRU 5ª Região; PSU - Petrolina; PU - Alagoas;
PU - Bahia; PSU - Ilhéus; PU - Ceará; PU - Maranhão; PU - Paraíba; PSU Campina Grande; PU Piauí; PU - Rio Grande do Norte; e PU - Sergipe.

ANEXO II
UNIDADES APOIADAS PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
PU - Acre; PU - Amapá - Amazonas; PU – Pará e PSU - Santarém; PU - Rondônia; PU - Roraima;
PU - Tocantins; e PU - Goiás.
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PORTARIA Nº 87, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2003.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do
art. 4º da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Fica sujeita a acompanhamento especial a ação judicial que atenda, consoante indicação
dos titulares das unidades da Advocacia-Geral da União, um dos critérios de relevância abaixo:
I – social, assim considerada a que afete uma coletividade humana determinada;
II – política, assim considerada a que tenha grande repercussão no pacto federativo e na
relação entre os poderes da república;
III – econômica, assim considerada a que tenha grande repercussão na economia do país,
de uma região ou de um Estado;
IV – financeira, assim considerada a que tenha grande repercussão nas finanças públicas
e no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal;
V – administrativa, assim considerada a que tenha grande repercussão no exercício da
atividade administrativa;
VI – ecológica, assim considerada a que tenha grande repercussão no meio ambiente; e
VII – jurídica, assim considerada aquela que promova a inovação jurisprudencial ou sobre a qual
exista posição pacífica no Poder Judiciário e repercuta em outras demandas judiciais e extrajudiciais.
§ 1º É igualmente considerada relevante a ação judicial:
I – em que figure como parte o Presidente e o Vice-Presidente da República, os Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os Ministros de Estado e Presidentes de Tribunais;
II – de valor igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais);
III – ações civis públicas e de improbidade administrativa;
IV – execuções fiscais relativas a grandes devedores, consoante critério adotado pelo
Ministério, autarquia ou fundação pública federal responsável pela cobrança do crédito; e
V – aquelas indicadas pelo Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da União, Procurador-Geral Federal ou Secretário-Geral de Contencioso.
§ 2º Para efeito da letra b do § 1° deste artigo, considera-se valor da ação aquele atribuído à causa, o estimado ou o da liquidação, o que for maior.
Art. 2º Em relação aos processos judiciais classificados como relevantes será formado um dossiê jurídico na unidade responsável pelo acompanhamento, contendo pelo menos as seguintes peças judiciais:
I – petição inicial;
II – liminar ou antecipação de tutela, se houver, ou o despacho que a nega;
III – cópia integral das peças processuais apresentadas pelos órgãos da Advocacia-Geral
da União – AGU; e
IV – decisões monocráticas, sentença e acórdãos.
Art. 3º O acompanhamento das ações relevantes pelas unidades jurídicas da Procuradoria-Geral
da União e da Procuradoria-Geral Federal consistirá, no mínimo, na verificação semanal do andamento do processo com a adoção das medidas que se fizerem necessárias à rápida solução da lide.
Art. 4º As liminares, antecipações de tutela, sentenças e acórdãos serão imediatamente
comunicados, independentemente de intimação e de acordo com as respectivas competências, à Procuradoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral Federal e à Consultoria Jurídica
do Ministério, autarquia ou fundação pública interessada.
§ 1º Das comunicações de que trata o caput serão remetidas cópias à ProcuradoriaRegional da União, à Procuradoria Federal ou à Procuradoria Federal Especializada, segundo a respectiva competência para acompanhar a causa no Tribunal.
§ 2º As comunicações, sempre que possível, serão realizadas mediante correio eletrônico, com confirmação do recebimento pelo destinatário.
Art. 5º As ações relevantes serão cadastradas com prioridade no Sistema de Cadastro das
Ações da União.
Parágrafo único. A Comissão Deliberativa do SICAU, de que trata a Portaria nº 081, de
14 de fevereiro de 2003 padronizará os relatórios e os procedimentos de acompanhamento
das ações relevantes no Sistema de Controle das Ações da União – SICAU.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 18.2.2003.
− 46/P −

NORMAS DA AGU

Portarias

PORTARIA Nº 225, DE 12 DE MAIO DE 2003.
Dispõe sobre a lotação de portador de deficiência
no âmbito da Advocacia-Geral da União.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO , no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º , incisos I, XVII e XVIII, e 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 12, §
1º , inciso III, da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e tendo em vista o disposto na Lei nº 7.853,
de 24 de outubro de 1989, e seu regulamento, Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
Considerando o dever do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos, inclusive para propiciar o seu bem-estar pessoal e social, resolve:
Art. 1º Na hipótese de candidato portador de deficiência aprovado em concurso público
destinado ao provimento de cargos de Advogado da União e de Procurador da Fazenda
Nacional, não lograr obter, pela sua classificação no certame, vaga de sua preferência na
localidade de residência de seus familiares ou de pessoas que lhe possam proporcionar
assistência especial e bem-estar pessoal, ou próxima a ela, será acrescida à lotação do respectivo órgão, por remanejamento, vaga para sua lotação na localidade escolhida.
Parágrafo único. A lotação na vaga assegurada no caput dependerá da comprovação da
residência dos familiares do candidato ou das pessoas ali referidas, bem como de ficar demonstrado, perante comissão designada pelo Advogado-Geral da União, que a categoria e o
grau da deficiência apresentada exigem a assistência especial dos indicados no caput .
Art. 2º Os titulares dos cargos referidos no art. 1º , portadores de deficiência, poderão ser removidos a pedido, independentemente de concurso de remoção, para órgão sediado em localidade
onde residam seus familiares ou pessoas que lhes possam proporcionar assistência especial e
bem-estar pessoal, ou próxima a ela, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3º Observado o disposto no parágrafo único do art. 1º , fica distribuído o cargo de Advogado da União ou de Procurador da Fazenda Nacional do qual seja titular portador de deficiência
para o órgão no qual se encontre em exercício provisório, ficando este lotado no respectivo órgão.
Art. 4º Na aplicação desta Portaria deverá ser observado que podem ser lotados:
I - os Advogados da União, nos órgãos de direção superior e de execução da Advocacia-Geral da União, destes excluídas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e suas Procuradorias, e nos órgãos jurídicos da Presidência da República;
II - os Procuradores da Fazenda Nacional, nos órgãos de direção superior e de execução
da Advocacia-Geral da União, destes excluídas a Procuradoria-Geral da União e suas Procuradorias, e em Secretarias e outros órgãos do Ministério da Fazenda nos quais localizadas
unidades jurídicas descentralizadas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
§ 1º Em situações excepcionais e para propiciar maior bem-estar a portador de deficiência,
observado o disposto no parágrafo único do art. 1º , o Advogado-Geral da União poderá conceder-lhe exercício provisório em qualquer dos órgãos mencionados neste artigo, independentemente da carreira a que pertença, bem como em órgão da Procuradoria-Geral Federal.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o Advogado-Geral da União poderá designar
Procurador Federal portador de deficiência para ter exercício provisório em órgão da Advocacia-Geral da União, observado o disposto no parágrafo único do art. 1º .
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 15.5.2003.

PORTARIA Nº 232, DE 15 DE MAIO DE 2003.
Estabelece critérios para redução de gastos e dá
outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do
art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade a redução dos gastos públicos no exercício de 2003, para adequação das despesas às restrições orçamentárias impostas pela Lei de Orçamento Anual, com vistas ao cumprimento dos planos de metas do Governo Federal;
CONSIDERANDO a prevalência do interesse público, com observância aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade, sem prejuízo do cumprimento da missão institucional; e
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CONSIDERANDO ainda, que ao administrador público compete gerenciar os recursos federais

com transparência, zelo e ética, observando para tanto os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa,
objetivando dessa forma demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos públicos,
RESOLVE:

Art. 1º Determinar a todas as unidades localizadas em Brasília, componentes da estrutura da Advocacia-Geral da União - AGU, redução de gastos nas despesas correntes, nos
percentuais a seguir mencionados:
I - vinte por cento das despesas decorrentes dos serviços de vigilância, no prazo de trinta
dias contado da data da publicação desta Portaria; e
II - cinqüenta por cento das despesas decorrentes dos serviços de locação de veículos.
§ 1º O percentual estabelecido no inciso II, será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa
em vinte por cento, até trinta de junho e a segunda em trinta por cento, até trinta e um de agosto.
§ 2º As exceções ao estabelecido no parágrafo anterior deverão ser previamente justificadas, no
prazo de trinta dias contado da data da publicação desta Portaria, à Secretaria-Geral, que as decidirá.
Art. 2º As Unidades apresentarão à Secretaria-Geral os servidores ocupantes de cargo
efetivo de motorista, e se for o caso encaminharão justificativa da não apresentação, no
prazo de trinta dias a contar da data da Publicação desta portaria.
§ 1º Quanto ao uso de veículos de serviço, serão privilegiadas as sistemáticas de central de atendimento, garantida a funcionalidade e racionalidade na satisfação das demandas institucionais.
§ 2º As guias de requisição de transporte devem conter a autorização do chefe da unidade do servidor solicitante do transporte.
Art. 3º Na emissão de passagens aéreas e/ou terrestres para viagens a serviço, será observado o critério de menor preço, vedada a possibilidade de endosso, garantindo-se a necessária presença da autoridade, servidor ou colaborador eventual, no local de destino em
horário compatível com o atendimento de seus compromissos profissionais.
§ 1º Com vistas ao adequado cumprimento da determinação mencionada no caput, as viagens deverão ser programadas com antecedência mínima de dez dias, de forma a possibilitar a obtenção dos melhores preços pela Administração.
§ 2º A compatibilização mencionada no caput deverá levar em conta, inclusive, a alternativa de concessão de diária e passagem.
Art. 4º Os serviços de telefonia fixa e móvel celular obedecerão aos procedimentos abaixo
e as Normas Internas, inclusive formulários próprios emitidas pela Secretaria Geral da AGU:
I - para telefonia fixa:
a) a linha telefônica fixa deverá ser utilizada no estrito interesse do serviço público;
b) zelo pelo uso econômico dos equipamentos, evitando utilização prolongada desnecessária;
c) o uso dos equipamentos em locais que disponham de canal de voz ou outros meios
mais econômicos de comunicação limitar-se-á ao estritamente necessário;
d) redução do número de ramais e linhas diretas com acesso à ligações interurbanas;
e) as ligações interurbanas, internacionais oriundas de ramal e linha direta, em caráter particular, somente poderão ser efetivadas com prévia autorização do chefe da unidade, e deverão ser
objeto de identificação e ressarcimento pelo servidor usuário, no prazo de dez dias de atestada a
fatura, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela Diretoria de Orçamento, Finanças, encaminhando cópia do comprovante de recolhimento àquela unidade;
f) é proibido o recebimento de mensagens ou ligações telefônicas na modalidade "a cobrar", exceto quando previamente autorizadas pelo chefe da unidade, devidamente registradas e através de "linha direta", ficando vedadas tais ligações via ramal;
g) são proibidas as ligações telefônicas para utilização dos serviços prestados pelos prefixos 102 e 0300, quando tarifados pelo concessionário local, salvo quando em objeto de
serviço e previamente autorizadas pelo chefe da unidade;
h) os equipamentos de fac-símile deverão estar instalados em ramais e somente poderão ser utilizados em assuntos oficiais de extrema urgência e por servidores capacitados para tal finalidade,
sendo vedadas suas utilizações como substitutos a equipamentos de reprografia ou assemelhados;
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i) instalação de tarifadores nas centrais telefônicas; e
j) cada ramal, deverá ter, no máximo, duas extensões vinculadas, resguardadas as peculiaridades de cada setor.
II - para telefonia móvel celular:
a) a utilização de linha telefônica móvel deverá ser no restrito interesse do serviço público;
b) zelo pelo uso econômico dos equipamentos, evitando utilização prolongada e/ou desnecessária;
c) o uso fica restrito aos servidores ocupantes de Cargo de Natureza Especial e de Direção e Assessoramento Superior - DAS Níveis 5 e 6;
d) excepcionalmente poderá ser autorizado o uso de linha telefônica celular por servidores
não enquadrados na alínea anterior, desde que haja disponibilidade de orçamento, de linha e com
solicitação da chefia imediata e respectiva justificativa devidamente fundamentada;
e) a autorização citada no item anterior deverá ser concedida pelo Secretário-Geral da
Advocacia-Geral da União;
f) os limites máximos mensais de gastos com telefonia celular, por usuários ocupantes
de cargos de DAS 5 e 6 e Natureza Especial e os previstos na alínea “d” deste inciso, serão
os abaixo estabelecidos:
- DAS 5 - R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais);
- DAS 6 - R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais);
- NES - sem limite; e
- Demais usuários: o limite máximo poderá ser de R$ 20,00 (vinte reais), R$ 50,00 (cinqüenta reais), R$ 100,00 (cem reais), R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) ou R$ 200,00
(duzentos reais), conforme avaliação da Secretaria-Geral, feita a partir de informações prestadas pela chefia imediata do usuário sobre o uso que será dado ao celular. (NR) (Redação dada
pela Portaria n° 977, de 25.10.2006 – D O de 26.10.2006)

g) nos casos em que se verificar viabilidade operacional, com redução de custos para a administração, serão concedidos aparelhos celulares na modalidade de pré-pagamento, em função da
natureza da atividade desenvolvida pelo beneficiário; h) o usuário cuja utilização do serviço de
telefonia móvel celular vier a exceder os limites estabelecidos na alínea "f" recolherá o excedente,
no prazo de dez dias de atestada a fatura, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela
Diretoria de Orçamento, Finanças, encaminhando cópia do comprovante de recolhimento àquela
unidade, ou autorização de desconto em folha de pagamento;
i) o descumprimento do disposto nas alíneas "a", "b", "c", "f" e "h" deste inciso II resultará na suspensão do direito de utilização do serviço até a quitação do débito; e
j) a aquisição de novos aparelhos celulares fica limitada aos casos destinados ao atendimento de necessidades de ocupantes de cargos de natureza especial (NES) ou, excepcionalmente, DAS-6; novas linhas poderão ser habilitadas em equipamento particular do solicitante. (Redação dada pela Portaria nº 395, de 27.4.2007 – D. O. de 30.4.2007)
Art. 5º Os serviços de reprografia obedecerão aos procedimentos abaixo e as Normas Internas, inclusive formulários próprios, emitidas pela Secretaria-Geral da AGU:
I - O serviço de reprografia, privilegiará a sistemática de Central de Atendimento, garantida a funcionalidade e a racionalidade na satisfação das demandas institucionais., cabendo a
Secretaria-Geral a sua implantação;
II - as cópias excepcionalmente autorizadas para terceiros e as de caráter particular
deverão ser previamente indenizadas através de depósito bancário na conta única do
Tesouro Nacional; e
III - caberá à Secretaria-Geral realizar estudos para verificar a viabilidade de terceirização dos serviços de reprografia.
Art. 6º A Secretaria-Geral baixará as necessárias Normas Internas, no prazo de trinta dias contado da publicação desta Portaria.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 19.5.2003.
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PORTARIA Nº 337, DE 7 DE JULHO DE 2003
Cria Comissão Permanente para discutir assuntos
administrativos internos, referentes aos pleitos dos
servidores da Advocacia-Geral da União.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do
art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Criar Comissão Permanente para elaborar agenda de acompanhamento de assuntos de interesse dos servidores da Advocacia-Geral da União sediados em Brasília e acompanhar as providências pertinentes.
Art. 2º A Comissão é composta pelos seguintes servidores, coordenados pelo primeiro:
I - GERMÍNIO ZANARDO JÚNIOR;
II - SANDRA FERREIRA MOREIRA;
III - SÔNIA MARIA BARROS ALVES; e
IV - FRANCISCO RODRIGUES LIMA.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.7.2003.

PORTARIA Nº 342, DE 7 DE JULHO DE 2003.
Dispõe sobre estágio confirmatório e probatório
de Advogado da União, Procurador da Fazenda
Nacional e Procurador Federal.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4°,

incisos I e XVIII, da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 9°, parágrafo único, da Lei n° 10.480, de 2 de julho de 2002, tendo em vista o disposto no art. 41 da
Constituição Federal, e
Considerando a necessidade de estabelecer rotinas para a prática das ações a se desenvolverem durante o período do estágio confirmatório dos integrantes das Carreiras de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional e do estágio probatório dos integrantes
da Carreira de Procurador Federal,
Resolve:
Art. 1° O estágio confirmatório dos integrantes das Carreiras de Advogado da União e
de Procurador da Fazenda Nacional e o estágio probatório dos integrantes da Carreira de
Procurador Federal observarão a legislação e normas pertinentes e o disposto nesta Portaria.
Art. 2° Ao entrar no exercício do cargo para o qual foi nomeado em decorrência de aprovação
em concurso público, o Advogado da União e o Procurador da Fazenda Nacional e o Procurador
Federal cumprirão, respectivamente, estágio confirmatório e probatório de três anos.
Parágrafo único. A confirmação de estagiário no cargo é condicionada ao cumprimento
dos deveres e à observância das proibições e dos impedimentos previstos na Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, além daqueles decorrentes do exercício de cargo público, e ainda:
I – ao Advogado da União e ao Procurador da Fazenda Nacional, do disposto na Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, em especial nos seus arts. 27 a 31;
II – ao Procurador Federal, do disposto na Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, em especial nos seus arts. 37 e 38.
Art. 3° Durante o estágio o servidor será periodicamente avaliado quanto a observância dos
respectivos deveres, proibições e impedimentos, a eficiência, a disciplina e a assiduidade:
I – ao completar período de exercício não superior a doze meses – 1ª avaliação;
II – ao completar período de exercício não superior vinte e quatro meses – 2ª avaliação;
III – ao completar trinta meses de exercício – 3ª avaliação.
§ 1° As avaliações periódicas de que trata o caput serão realizadas:
I – pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União – CGAU, no caso de Advogado da
União e de Procurador da Fazenda Nacional;
II – pela Procuradoria-Geral Federal – PGF, no caso de Procurador Federal.
§ 2° As avaliações periódicas serão feitas com base nas informações e documentos fornecidos:
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I – pelas chefias jurídicas imediatas que o avaliado teve durante o período considerado
para cada avaliação;
II – pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos;
III – pela Corregedoria-Geral da AGU;
IV – por outros órgãos e autoridades que os possam fornecer.
Art. 4° Os órgãos mencionados no § 1° do art. 3°, deverão emitir parecer sobre a confirmação do avaliado no respectivo cargo e encaminhá-lo ao Advogado-Geral da União, até
quatro meses antes do término do estágio, sem prejuízo da continuidade de apuração dos
fatores enumerados no caput do art. 3º.
§ 1° O parecer referido no caput, circunstanciado e fundamentado quanto aos deveres, proibições, vedações e impedimentos previstos na legislação referida no art. 2°, a eficiência, a disciplina
e a assiduidade, levará em consideração as três avaliações periódicas realizadas, as observações
anotadas pelos órgãos mencionados no § 1° do art. 3° e as constantes de relatórios de correição,
bem como as avaliações de desempenho realizadas para efeito de concessão da Gratificação de
Desempenho de Atividade Jurídica – GDAJ, e deverão ser instruídos com:
I – as avaliações periódicas de que trata o art. 3°;
II – as avaliações de desempenho realizadas para fim de concessão da Gratificação de
Desempenho de Atividade Jurídica – GDAJ desde o início do exercício do avaliado;
III – documentos e informações sobre a existência de pendência judicial, e o estado em
que se encontra o feito, relativa ao ingresso do avaliado no respectivo cargo;
IV – eventuais registros e respectivos documentos sobre a disciplina do avaliado;
V – informações e respectivos documentos sobre a assiduidade do avaliado;
VI – informações e respectivos documentos sobre licenças e afastamentos que tenham
suspendido ou interrompido o exercício do cargo e, em conseqüência, o estágio, bem como
as datas de reinicio ou retomada do exercício e do estágio, se for o caso;
VII – informações sobre a existência de processos e expedientes de interesse do avaliado
que possam interferir na confirmação do estágio;
VIII – outras informações, ocorrências e documentos julgados pertinentes e necessários.
§ 2° O parecer indicará também a existência de ocorrências especiais que reclamem manifestação ou providências de outros órgãos da AGU ou da PGF.
§ 3° Na hipótese de encontrar-se em curso apuração de eventual falta funcional do estagiário, a circunstância deverá ser anotada, com indicação do fato sob apuração, ficando o
parecer pendente de conclusão quanto ao correspondente requisito.
§ 4° As avaliações e o parecer de que tratam este artigo comporão autos próprios.
Art. 5° Além das avaliações periódicas de que trata o art. 3°, e em cumprimento ao disposto no art. 41, § 4°, da Constituição Federal, como condição para aquisição da estabilidade, o Advogado-Geral da União, logo que recebido o parecer indicado no artigo anterior,
instituirá comissão com a finalidade de proceder à avaliação especial de desempenho do
servidor submetido a estágio confirmatório ou probatório.
§ 1° A comissão, para a elaboração do relatório de avaliação especial, tomará por base o
parecer referido no artigo anterior e providenciará, junto aos órgãos competentes, a atualização dos documentos e informações que os instruírem, principalmente no que diz respeito ao
desempenho das atribuições do cargo pelo avaliado, além de outros elementos que lhe pareçam necessários e pertinentes.
§ 2° A comissão de que trata este artigo encaminhará o seu relatório conclusivo, juntamente com os autos no qual contidos os documentos mencionados no artigo anterior, ao
Advogado-Geral da União até dois meses antes do término do período do estágio.
§ 3° Os trabalhos da comissão de avaliação especial integrarão os autos de que trata o § 4° do art. 4°.
Art. 6° Recebidos os autos, no qual contidos o parecer de que trata o art. 4° e o relatório
de avaliação especial referido no art. 5°, o Advogado-Geral da União:
I – submeterá ao Conselho Superior da Advocacia-Geral da União – CS/AGU, para decisão, quando se tratar de Advogado da União e Procurador da Fazenda Nacional;
II – decidirá, à vista dos autos e de outros elementos de que disponha, sobre a confirmação do avaliado no respectivo cargo, quando se tratar de Procurador Federal.
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Parágrafo único. Proferida a decisão prevista no inciso II do caput, o Advogado-Geral da
União expedirá portaria confirmando o avaliado no cargo de Procurador Federal, declarando-o estável no serviço público, se for o caso, ou, na hipótese de não confirmação, adotará
as providências pertinentes.
Art. 7° O Conselho Superior da Advocacia-Geral da União decidirá, à vista dos autos referidos no
caput e de outros elementos de que disponha, sobre a confirmação do avaliado no respectivo cargo.
Parágrafo único. O CS/AGU expedirá resolução confirmando o avaliado no cargo de
Advogado da União ou de Procurador da Fazenda Nacional, declarando-o estável no serviço
público, se for o caso, ou, na hipótese de não confirmação, encaminhará o caso ao Advogado-Geral da União para adoção das providências pertinentes.
Art. 8° A confirmação no cargo será feita em caráter condicional se o servidor nele houver ingressado por força de decisão judicial não transitada em julgado, e se resolverá com o
julgamento definitivo do feito.
§ 1° Transitada em julgado decisão definitiva em desfavor do servidor investido no cargo por força de decisão judicial, a nomeação e os demais atos relativos à investidura perderão eficácia, devendo ser expedido ato declaratório pelo Advogado-Geral da União.
§ 2° Igualmente perderá a eficácia a nomeação e os demais atos relativos à investidura,
caso seja revista, a qualquer momento, em desfavor do servidor, a decisão provisória por
força da qual foi investido no cargo, devendo ser expedido o ato declaratório previsto na
parte final do parágrafo anterior.
Art. 9° Todas as ocorrências referentes a servidor submetido a estágio confirmatório, como
licenças, afastamentos, representações, denúncias, ausências não justificadas, perda de prazo,
cometimento de erro grosseiro, referências elogiosas, participação em grupos ou comissões de
estudos, de sindicâncias e de processos administrativos disciplinares, deverão ser comunicadas
pelos servidores e autoridades que delas tiverem conhecimento:
I – à Corregedoria-Geral da AGU, quando se tratar de Advogado da União ou Procurador da Fazenda Nacional;
II – à Procuradoria-Geral Federal, quando se tratar de Procurador Federal.
Art. 10. Incumbe à Secretaria-Geral da AGU, pela sua Coordenação-Geral de Recursos
Humanos, manter cronograma atualizado das ações previstas nesta Portaria e avisar aos
órgãos responsáveis o momento da realização de cada ação, com antecedência de trinta dias
do término do prazo correspondente.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos estágios em andamento, no que for oportuno.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 8.7.2003.
Ver a seguir modelos de formulários de acompanhamento dos estágios.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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AGU

AVALIAÇÃO
ESPECIAL
ATÉ

DECISÃO
ATÉ

PARECER
ATÉ

COMISSÃO

3ª AVALIAÇÃO
ATÉ

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
2ª AVALIAÇÃO
ATÉ

FIM DO
ESTÁGIO

LOTAÇÃO SIAPE

OUTRAS
OCORRÊNCIAS

NOME

SUSPENSÃO
DO ESTÁGIO
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SECRETARIA-GERAL/COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DA AGU

1ª AVALIAÇÃO
ATÉ

CRONOGRAMA DE AÇÕES DO INÍCIO DO EXERCÍCIO À CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
– PROCURADOR FEDERAL –

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PORTARIA Nº 609, DE 20 DE OUTUBRO DE 2003.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do

art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 e tendo em vista o art. 8º da
Lei nº 9.366, de 16 de dezembro de 1996, resolve
Art. 1º Ativar, a contar de 1º de janeiro de 2004, as Procuradorias-Seccionais da União abaixo
relacionadas, ficando revogados os incisos I e VIII do art. 1º da Portaria nº 1.362, de 12 de dezembro de 2000 e o inciso III do art. 1º da Portaria nº 127, de 22 de fevereiro de 2001:
I - Procuradoria-Seccional da União em Caxias do Sul RS;
II - Procuradoria-Seccional da União em Blumenau SC; e
III - Procuradoria-Seccional da União em Maringá PR.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 21.10.2003.

PORTARIA Nº 781, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003.
Estabelece a composição do Comitê Editorial do
Centro de Estudos Victor Nunes Leal, e designa
seus componentes.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do
art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto
no parágrafo único do art. 8º do Ato Regimental nº 2, de 15 de março de 2002, resolve:
Art. 1º Estabelecer que o Comitê Editorial do Centro de Estudos Victor Nunes Leal é
composto por:
I – a Diretora do Centro de Estudos Victor Nunes Leal, que o presidirá;
II – um representante da Procuradoria-Geral da União;
III – um representante da Consultoria-Geral da União; e
IV – um representante da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 2º Designar para compor o Comitê Editorial:
I - MILTON NUNES TOLEDO JUNIOR, como representante da Procuradoria-Geral da União;
II - JOÃO FRANCISCO AGUIAR DRUMOND, como representante da Consultoria-Geral da União; e
III - WAGNER SAMPAIO PALHARES, como representante da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 18.12.2003.
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PORTARIA Nº 102, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art.
4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto na Portaria nº 8, de 23 de janeiro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e
Considerando a necessidade de atualizar as diretrizes e os procedimentos operacionais do
Programa de Estágio Profissional no âmbito da Advocacia-Geral da União, resolve:
Art. 1º Aprovar, nos termos do Anexo a esta Portaria, as Diretrizes do Programa de Estágio Profissional para estudantes de cursos de educação superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior, ou escolas de educação especial, vinculados ao
ensino público e particular.
Parágrafo único. O Programa de Estágio Profissional a que se refere o caput será administrado
diretamente pela Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União, segundo as diretrizes constantes
desta Portaria e da Norma Operacional de que trata o art. 3º, ressalvadas a responsabilidade e a
coordenação curriculares incumbidas à Instituição de Ensino dele participante.
Art. 2º Observadas as diretrizes constantes desta Portaria, fica delegada competência para
firmar convênios do Programa de Estágio Profissional às seguintes autoridades:
I - aos titulares das Procuradorias-Regionais da União, Procuradorias-Regionais Federais, Procuradorias da União, Procuradorias Federais, Procuradorias-Seccionais da União,
Procuradorias-Seccionais Federais, Núcleos de Assessoramento Jurídico e Unidades Regionais de Atendimento; e (Alterado pela Portaria nº 733, de 20.12.2004.)
II - ao Procurador-Geral da União, ao Procurador-Geral Federal, ao Consultor-Geral da
União, ao Corregedor-Geral da Advocacia da União e ao Secretário-Geral da AdvocaciaGeral da União, para os estágios realizados nos Órgãos centrais em Brasília.
§ 1º Na localidade em que estiver instalada mais de uma unidade da estrutura organizacional da
Advocacia-Geral da União, sempre que possível e havendo necessidade comum, o convênio firmado concederá vagas de estágio em todas elas e será firmado por qualquer das autoridades delegadas.
§ 2º As vagas concedidas no convênio de que trata o parágrafo anterior serão definidas
previamente e de comum acordo entre as unidades envolvidas, respeitado o quantitativo
total fixado para cada uma delas.
Art. 3º Delegar competência ao Secretário-Geral da Advocacia-Geral da União para aprovar a Norma Operacional das Diretrizes do Programa de Estágio Profissional.
Parágrafo único. Observadas as disponibilidades orçamentárias, o quantitativo total de
vagas oferecidas por área será divulgado por ato do Secretário-Geral da Advocacia-Geral da
União, cabendo aos titulares das Unidades Organizacionais nele mencionadas a sua redistribuição interna nas respectivas áreas, em todo o território nacional.
Art. 4º Os estágios para estudantes de nível superior ou de nível médio, sob responsabilidade de agentes de integração, terão seus quantitativos fixados por ato do Secretário-Geral
da Advocacia-Geral da União e poderão ser realizados, excepcionalmente, até o final do
exercício de 2004.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 221/AGU, de 7 de maio de 2003.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 2.3.2004.

ANEXO
DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ESTÁGIO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
1 - OBJETIVO

Estabelecer os parâmetros conceituais e legais, formalizar os procedimentos e métodos
necessários à execução das atividades relativas a Estágio Profissional no âmbito da Advocacia-Geral da União-AGU, proporcionando aos estudantes regularmente matriculados e que
venham freqüentando, efetivamente, cursos de educação superior, de ensino médio, de
educação profissional de nível médio ou superior, ou escolas de educação especial, vinculados à estrutura do ensino público ou particular, um treinamento prático no papel de futuro
profissional, na linha de sua formação, em situações reais de vida e trabalho, contribuindo,
ainda, para o desenvolvimento do seu relacionamento interpessoal.
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2 - REGIME DE EXECUÇÃO

O Programa de Estágio Profissional tem caráter descentralizado e será administrado diretamente pela Secretaria-Geral da AGU, segundo as Diretrizes constantes deste Anexo e da
Norma Operacional por ela aprovada, ressalvadas a responsabilidade e a coordenação curriculares incumbidas à Instituição de Ensino dele participante.
3 - ABRANGÊNCIA

O Programa de Estágio Profissional será desenvolvido nas Unidades
Organizacionais da AGU, em todo o território nacional.
4 - MODALIDADES DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS

As parcerias institucionais serão celebradas sob a modalidade de Convênio, na forma
dos instrumentos a seguir, analisados e aprovados para esse fim:
4.1 - CONVÊNIO SEM ÔNUS PARA A AGU

Nesta modalidade, a Instituição de Ensino fica obrigada a comprovar a contratação de
Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, arcando com o respectivo pagamento, podendo, de acordo com os seus Programas internos, e independentemente da interveniência e anuência da AGU, conceder pagamento a título de bolsa de estágio;
4.2 - CONVÊNIO COM ÔNUS PARCIAL PARA A AGU - Bolsa de Estágio

Nesta modalidade, a Instituição de Ensino fica obrigada a comprovar a contratação de
Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, arcando com o respectivo pagamento, e a AGU pagará o valor correspondente à bolsa de estágio;
4.3 - CONVÊNIO COM ÔNUS PARCIAL PARA A AGU

Nesta modalidade, a AGU arcará com as despesas decorrentes da contratação de Seguro
Contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, podendo a Instituição de Ensino, de
acordo com os seus Programas internos, e independentemente da interveniência e anuência
da AGU, conceder pagamento a título de bolsa de estágio;
4.4 - CONVÊNIO COM ÔNUS INTEGRAL PARA A AGU

Nesta modalidade, a AGU arcará com as despesas decorrentes da contratação de Seguro
Contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, bem como com o pagamento do valor
correspondente à bolsa de estágio. Independente da modalidade de celebração dos Convênios com as Instituições de Ensino, deverá ser firmado instrumento jurídico próprio, em 3
(três) vias de igual teor, entre aquelas Instituições, a AGU e o estudante, denominado Termo
de Compromisso ou, na hipótese de renovação, Termo Aditivo, estabelecendo as condições
de realização do Estágio, inclusive quanto ao desligamento.
5 - ÁREAS DE INTERESSE

As relacionadas às atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pela AGU,
fixadas na Normal Operacional das Diretrizes do Programa de Estágio Profissional.
6 - VAGAS OFERECIDAS

Nos termos das normas expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, as vagas oferecidas estão diretamente relacionadas com a lotação da AGU. No caso de
estudantes de cursos de educação superior, o percentual é de até 20% (vinte por cento) das
categorias de nível superior. Para estudantes de nível médio, o percentual é de até 10% (dez
por cento) das categorias de nível médio.
PORTARIA Nº 134, DE 19 DE MARÇO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho com a finalidade de examinar e acompanhar propostas de Emenda Constitucional relativas ao Poder Judiciário e às funções da AdvocaciaGeral da União.
Art. 2º Ao Grupo de Trabalho cabe, no âmbito da competência prevista no art. 1º:
I - colher, organizar e avaliar informações; e
II - oferecer ao Advogado-Geral da União subsídios para a apresentação de sugestões.
Art. 3º O Grupo de Trabalho é integrado por:
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I - MARIA JOVITA WOLNEY VALENTE, que o coordenará;
II - MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR;
III - MARCOS ANTÔNIO CAVALCANTE;
IV - SÔNIA REGINA MAUL MOREIRA ALVES; e
V - ANDRÉ AUGUSTO DANTAS MOTTA AMARAL.

Art. 4º O Gabinete do Advogado-Geral da União providenciará o apoio necessário à atuação do Grupo de Trabalho.
Parágrafo único. O Assessor Parlamentar da Advocacia-Geral da União fornecerá ao
Grupo de Trabalho as informações necessárias ao desempenho de suas atribuições.
Art. 5º A atuação do Grupo de Trabalho tem caráter permanente.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 22.3.2004.

PORTARIA Nº 219, DE 26 DE ABRIL DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado de Minas Gerais exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por
força da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado de Minas Gerais e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado de Minas Gerais, com sede em
Belo Horizonte, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União
no Estado de Minas Gerais, a representação judicial das autarquias e fundações públicas
federais até agora por esta exercida na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº
2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único - A Procuradoria Federal no Estado de Minas Gerais assumirá, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado de Minas Gerais.
Art. 3º Fica designado o Procurador Federal .....................................................................
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 27.4.2004.

PORTARIA Nº 220, DE 26 DE ABRIL DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria Regional da União-2ª Região exerce
a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força da
Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação
da Procuradoria Regional Federal-2ª Região e ao início de sua atividade finalística,
resolve:
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Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Regional Federal-2ª Região, com sede na cidade do
Rio de Janeiro/RJ, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria Regional da União-2ª Região, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais até agora por esta exercida na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº
2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único - A Procuradoria Regional Federal-2ª Região assumirá, gradativamente,
a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Regional Federal-2ª Região.
..........................................................................................................................................
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 27.4.2004.

PORTARIA Nº 221, DE 26 DE ABRIL DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado do Rio Grande
do Norte exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da
Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte e ao início de sua atividade
finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte, com
sede em Natal, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União
no Estado do Rio Grande do Norte, a representação judicial das autarquias e fundações
públicas federais até agora por esta exercida na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida
Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único - A Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte assumirá,
gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte.
..........................................................................................................................................
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 27.4.2004.

PORTARIA Nº 222, DE 26 DE ABRIL DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria Regional da União-3ª Região exerce
a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força da
Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Regional Federal-3ª Região e ao início de sua atividade finalística, resolve:
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Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Regional Federal-3ª Região, com sede na cidade de
São Paulo/SP, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria Regional
da União-3ª Região, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais até
agora por esta exercida na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de
24 de agosto de 2001.
Parágrafo único - A Procuradoria Regional Federal-3ª Região assumirá, gradativamente,
a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Regional Federal-3ª Região.
..........................................................................................................................................
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 27.4.2004.

PORTARIA Nº 315, DE 14 DE JUNHO DE 2004.
Estabelece normas para o registro de atos no Sistema Integrado de Controle de Ações da União SICAU, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
Considerando a necessidade de obter informações quanto à atuação jurídica da Procuradoria-Geral da União, da Secretaria-Geral de Contencioso, das Procuradorias Regionais da
União, das Procuradorias da União e das Procuradorias Seccionais da União;
Considerando que o Sistema Integrado de Controle de Ações da União - SICAU é o sistema de informática no qual deve ser efetuado o registro e o controle das ações judiciais em
que a União, suas autarquias e fundações são partes;
Considerando as medidas adotadas pela Gerência Executiva do SICAU e pela Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União para o aprimoramento das condições operacionais de
utilização do SICAU; e
Considerando a necessidade de estabelecer normas para o registro de atos no Sistema Integrado de Controle de Ações da União - SICAU, resolve:
Art. 1º A Procuradoria-Geral da União, a Secretaria-Geral de Contencioso, as Procuradorias Regionais da União, as Procuradorias da União e as Procuradorias Seccionais da
União devem registrar, diariamente, no SICAU, os mandados de citação, de intimação e
demais atos do Poder Judiciário destinados à União ou às autarquias, fundações e autoridades que estejam sendo representadas judicialmente pela Advocacia-Geral da União.
Art. 2º O registro dos atos referidos no art. 1° deve ser realizado antes da tramitação do ato
judicial para o Advogado da União, Procurador Federal ou outro profissional da área jurídica
responsável pela análise do ato e elaboração da peça judicial ou extrajudicial decorrente.
§ 1º O registro deve especificar o prazo assinalado no ato judicial, bem como a identificação do profissional da área jurídica ao qual o ato será encaminhado.
§ 2° O registro no SICAU poderá ocorrer após a tramitação a que se refere o caput, em
casos de prazos judiciais exíguos e na eventualidade de inoperância do sistema.
§ 3° A inserção dos dados requeridos pelo sistema cabe aos servidores administrativos
responsáveis pela alimentação do SICAU.
Art. 3º As peças judiciais produzidas no âmbito da Advocacia-Geral devem ser registradas no SICAU no prazo máximo de dois dias úteis após a data de protocolo no Poder Judiciário, e as extrajudiciais, em até quatro dias úteis após a sua elaboração.
Art. 4º O Procurador-Geral da União, o Secretário-Geral de Contencioso, os Procuradores
Regionais da União, os Procuradores-Chefes das Procuradorias da União e das Procuradorias
Seccionais da União adotarão, em suas respectivas áreas de atuação, as medidas necessárias para
garantir a consistência dos dados registrados no SICAU, especialmente quanto à relevância das
ações judiciais, consoante a Portaria n° 87, de 2003, da Advocacia-Geral da União.
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Parágrafo único. Os Advogados da União, Procuradores Federais e demais profissionais
da área jurídica em exercício nos órgãos referidos no art. 1° encaminharão ao setor responsável pelo SICAU, em sua unidade de exercício, as informações necessárias à alimentação
do sistema, cumprindo-lhes zelar pela consistência e fidedignidade dos dados referentes às
peças jurídicas que produzirem.
Art. 5º As unidades que apresentem problemas que dificultem ou impossibilitem o cumprimento do disposto nesta Portaria comunicarão o fato à Procuradoria-Geral da União, por
meio do formulário em anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da União encaminhará à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União e à Gerência Executiva do SICAU cópia das comunicações que lhe
forem enviadas, no prazo de até quatro dias úteis após o seu recebimento.
Art. 6° A Corregedoria-Geral da Advocacia da União verificará o cumprimento desta
Portaria, ao efetuar correições nos órgãos referidos no art. 1°.
Art. 7° A Gerência Executiva do SICAU expedirá orientação padronizando as rotinas de
alimentação do sistema, especialmente quanto ao disposto nos arts. 3° e 4° desta Portaria.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor trinta dias após a sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 15.6.2004.

PORTARIA Nº 380, DE 15 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Fica instituída Comissão Permanente de Estudos e Pesquisas, com a finalidade de
sistematizar e difundir o estudo das matérias afetas à Advocacia-Geral da União, atuando
como núcleo de gestão das informações pertinentes.
Art. 2º À Comissão cabe, no âmbito da competência estabelecida no art. 1°:
I - colher e organizar subsídios e informações, elaborar pesquisas e sistematizar o
estudo de temas; e
II - organizar, manter e disponibilizar para consulta, arquivos e dossiês dos temas estudados.
Parágrafo único. A Comissão poderá especificar e propor o desenvolvimento e a implementação de sistema de informática que auxilie o desempenho de suas atribuições.
Art. 3º A Comissão é instalada no Gabinete do Advogado-Geral da União, a quem cabe
designar os seus integrantes.
§ 1° A Procuradoria-Geral da União, a Consultoria-Geral da União e a ProcuradoriaGeral Federal designarão representantes, para interagirem com os integrantes da Comissão.
§ 2° As atividades dos representantes serão exercidas sem prejuízo de suas funções
institucionais.
Art. 4º A Comissão requisitará aos órgãos e às Comissões Temáticas da AdvocaciaGeral da União as informações necessárias ao exercício de suas competências.
Art. 5° A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União dará o apoio necessário à atuação da Comissão Permanente de Estudos e Pesquisas.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 16.7.2004.

PORTARIA Nº 389, DE 19 DE JULHO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e considerando o Protocolo de instituição da Mesa Nacional de Negociação Permanente, publicado no DOU de 27
de junho de 2003, resolve
Art. 1º Instituir a Mesa Setorial de Negociação Permanente - MSNP/AGU, constituída
por duas bancadas, designadas Bancada Governamental e Bancada Sindical.
Art. 2º A MSNP/SGAGU é integrada pelos membros a seguir:
Bancada Governamental:
Luís Alfredo Alves Corrêa - que coordenará a MSNP/AGU;
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Áureo de Araújo Souza;
Germínio Zanardo Júnior;
Marilene Alves de Araújo Matos;
Ramon Eduardo de Barros Barreto;
Isaura Cosme de Figueiredo;
Rosângela Silveira de Oliveira; e
Sérgio Augusto Coelho Diniz Nogueira.
Bancada Sindical:
André Augusto Dantas Motta Amaral;
Suplente: Tânia Patrícia de Lara Vaz;
Paulo de Castro Cotti Neto;
Suplente: Paulo Álvares Babilônia;
Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto;
Suplente: Ana Luiza Figueiredo de Carvalho;
Elna Maria de Barros Melo;
Suplente: Maria de Fátima Sampaio Moura de Lacerda;
Jane da Rosa Santos;
Suplente: Rosangela do Nascimento Ascenção;
João Araújo Neto;
Suplente: Alexandre Leite Diniz;
Luiz Felipe Persson;
Suplente: Ângelo Brazil da Silva;
Pedro Armengol de Souza; e
Suplente: Gilberto Jorge Cordeiro Gomes.
Art. 3º A MSNP/AGU, definirá o seu funcionamento em Regimento Interno.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 20.7.2004.

PORTARIA Nº 436, DE 6 DE AGOSTO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União, na forma dos arts.
11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993, acrescentados pela Medida Provisória
nº 2.180, de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela ProcuradoriaGeral Federal;
Considerando que a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais,
atribuída à Advocacia-Geral da União, conforme os arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória
nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, vem sendo exercida por esta, em conjunto com a
Procuradoria-Geral Federal, perante os Tribunais Superiores e o Supremo Tribunal Federal;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal;
Considerando que a Procuradoria-Geral Federal, apoiada pela AGU, dispõe de estrutura
física e logística adequada à assunção da representação judicial das autarquias e fundações
públicas federais, perante os Tribunais Superiores e o Supremo Tribunal Federal, resolve:
Art. 1º A representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atribuída à
Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.18035, de 24 de agosto de 2001, que vinha sendo realizada em conjunto com a ProcuradoriaGeral Federal, passa a ser exercida, perante os Tribunais Superiores e o Supremo Tribunal
Federal, exclusivamente pela Procuradoria-Geral Federal.
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Art. 2° Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão, até a instalação dos respectivos setores nos órgãos de execução da PGF, a cargo
do Departamento de Cálculos e Perícias da AGU, por força do disposto nos incisos I e
II do § 1º do art. 8º-D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, com as alterações da
Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º da IN/AGU nº
03, de 25 de junho de 1997, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho, baixada
pela Resolução n° 67/1997, publicada no Diário da Justiça, em 18 de abril de 1997 e
republicada em 2 de maio de 1997.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 9.8.2004.

PORTARIA Nº 450, DE 11 DE AGOSTO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993, acrescentados pela Medida Provisória
nº 2.180, de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela ProcuradoriaGeral Federal;
Considerando que as Procuradorias Federais e as Procuradorias Regionais Federais já
instaladas vêm exercendo, em conjunto com as Procuradorias da União e as Procuradorias
Regionais da União, nos respectivos Estados e Regiões, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal;
Considerando que algumas Procuradorias Federais e as Procuradorias Regionais
Federais já instaladas dispõem de estrutura física e logística adequadas à assunção da
representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atualmente exercida
em conjunto com as Procuradorias da União e as Procuradorias Regionais da União,
resolve:
Art. 1º As Procuradorias Federais nos Estados do Ceará e de Minas Gerais, e as Procuradorias Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões, já instaladas, assumirão, a partir do dia
16 de agosto de 2004, em caráter exclusivo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B
da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo exercida em
conjunto com as Procuradorias da União e as Procuradorias Regionais da União, nos respectivos Estados e Regiões.
Parágrafo único - As Procuradorias da União e as Procuradorias Regionais da União
manterão estreita articulação com as Procuradorias Federais e as Procuradorias Regionais
Federais, emprestando-lhes o apoio necessário e fornecendo-lhes os dados, elementos e
dossiês de que disponham acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e
fundações públicas federais que representavam judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 13.8.2004.
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PORTARIA Nº 483, DE 31 DE AGOSTO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal, de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria Regional da União - 1ª Região exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força
da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando o disposto nos artigos 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 2004, que conferem
aos procuradores federais a intimação pessoal de todos os atos processuais; Considerando a
existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Regional
Federal - 1ª Região, e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Regional Federal - 1ª Região, com sede na cidade
de Brasília, Distrito Federal.
§ 1º Na data da publicação desta Portaria, a Procuradoria Regional Federal - 1ª Região assumirá a representação judicial das entidades constantes do Anexo, relativamente às ações em
trâmite na 1ª instância no Distrito Federal, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Distrito Federal, e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
§ 2º A Procuradoria Regional Federal - 1ª Região assumirá, gradativamente, a representação das autarquias e fundações federais que atualmente é feita pela Procuradoria Regional
da União - 1ª Região, na forma dos artigos 11-A e 11-B, da Lei 9.028, de 12 de abril de
1995, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Regional Federal - 1ª Região.
..........................................................................................................................................
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 1º 9.2004.

ANEXO
1. Agência de Desenvolvimento da Amazônia - ADA;287
2. Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE;288
3. Agência Nacional do Cinema - ANCINE;
4. Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;
5. Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha - CCCPMM;
6. Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;
7. Fundação Biblioteca Nacional - FBN;
8. Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB;
9. Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO;
10. Fundação Nacional das Artes - FUNARTE;
11. Fundação Universidade Federal de Sergipe ou Universidade Federal de Sergipe;
12. Fundação Universidade Federal do Maranhão ou Universidade Federal do Maranhão;
287

Segundo o art. 18 da Lei Complementar nº 124, de 3.1.2007, que criou a SUDAM, a ADA seria extinta na data de
publicação do decreto que estabelecesse a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão da
SUDAM. O Decreto nº 6.218, de 4.10.2007 (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 4.10.2007 – EDIÇÃO EXTRA), aprovou
“a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.”
288
Segundo o art. 21 da Lei Complementar nº 125, de 3.1.2007, que criou a SUDENE, a ADENE seria extinta na data
de publicação do decreto que estabelecesse a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão da
SUDENE. O Decreto nº 6.219, de 4.10.2007 (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 4.10.2007 – EDIÇÃO EXTRA), aprovou
“a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.”
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13. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ou Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
14. Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG/RS;
15. Fundação Universidade Federal de São Carlos - FUFSC/SP;
16. Fundação Universidade Federal do Tocantins - FUFTO;
17. Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - FUFVSF;
18. Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
19. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;
20. Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO;
21. Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;
22. Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF/MG;
23. Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/PB;
24. Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG;
25. Universidade Federal de Uberlândia - UFU;
26. Universidade Federal de Goiás - UFGO;
27. Universidade Federal do Paraná - UFPR ou Fundação Universidade Federal do Paraná;
28. Universidade Federal de Pernambuco - UFPE;
29. Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN;
30. Universidade Federal Fluminense - UFF/RJ;
31. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ou Fundação Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
PORTARIA Nº 676, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o Inciso I,

do art. 4º, da Lei Complementar nº 73, de 10/02/1993, considerando o disposto na Lei nº
10.933, de 11 de agosto de 2004, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2004/2007 e o Decreto nº 5.233, de 06 de outubro de 2004, que estabelece normas para a gestão do Plano Plurianual 2004/2007 e seus programas; e
Considerando as orientações do Plano de Gestão do Plano Plurianual - PPA
2004/2007, resolve
Art.1º Instituir o Comitê de Coordenação do Programa da Advocacia-Geral da União com a
finalidade de coordenar os processos de gestão para o alcance de seus objetivos setoriais.
§ 1º O Comitê de Coordenação do programa tem as seguintes atribuições:
I - Validar e pactuar os planos gerenciais do programa;
II - Atuar de forma pró-ativa e por antecipação na eliminação de restrições à implementação do Programa;
III - Definir e priorizar os recursos orçamentários e financeiros do programa;
IV - Monitorar a implementação do programa e avaliar seus resultados;
V - Coordenar, monitorar e avaliar a execução da política setorial, em especial por meio
da implementação do conjunto do programa;
§ 2º O Comitê de Coordenação do programa é composto por: (Redação dada pela Portaria nº
272, de 20 de março de 2006.)

I - Procurador-Geral da União, que o coordenará;
II - Consultor-Geral da União; (Incluído pela Portaria nº 272, de 20 de março de 2006.)
III - Procuradora-Geral Federal;
IV - Secretário-Geral da Advocacia-Geral da União; e
V - Titular da Unidade de Monitoramento e Avaliação. (Incluído pela Portaria nº 272, de 20 de março de 2006.)
§ 3º Nos impedimentos dos membros do Comitê, os mesmos serão representados por
substitutos por eles designados.” (NR) (Incluído pela Portaria nº 272, de 20 de março de 2006.)
Art. 2º O programa unisetorial e respectivas ações, sob responsabilidade desta Advocacia-Geral da União, será gerido pelos titulares das seguintes unidades administrativas responsáveis:
I - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
a) Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
Unidade Administrativa Responsável - Diretoria de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação;
b) Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
Unidade Administrativa Responsável - Diretoria de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação;
c) Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
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Unidade Administrativa Responsável - Diretoria de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação;
d) Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Unidade Administrativa Responsável - Diretoria de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação;
e) Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Unidade Administrativa Responsável - Escola da Advocacia-Geral da União; (Redação dada pela Portaria nº 272, de 20 de março de 2006.)

f) Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo
Unidade Administrativa Responsável - Coordenação-Geral de Atendimento aos Órgãos
e Unidades Descentralizadas;
g) Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo
Unidade Administrativa Responsável - Consultoria-Geral da União;
h) Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados
Unidade Administrativa Responsável - Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União;
i) Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União
Unidade Administrativa Responsável - Gabinete do Ministro;
j) Gestão e Administração do Programa
Unidade Administrativa Responsável - Diretoria de Orçamento e Finanças e
k) Representação Judicial e Extrajudicial da União
Unidade Administrativa Responsável - Procuradoria-Geral da União.
II - PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
a) Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
Unidade Administrativa Responsável - Diretoria de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação;
b) Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
Unidade Administrativa Responsável - Diretoria de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação;
c) Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Unidade Administrativa Responsável - Diretoria de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação;
d) Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Unidade Administrativa Responsável - Diretoria de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação;
e) Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Unidade Administrativa Responsável - Escola da Advocacia-Geral da União; (Redação
dada pela Portaria nº 272, de 20 de março de 2006.)

f) Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo
Unidade Administrativa Responsável - Procuradoria-Geral Federal e
g) Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações
Unidade Administrativa Responsável - Procuradoria-Geral Federal.
Art. 3º - As atribuições do Gerente de Programa são:
I - Negociar e articular os recursos para o alcance dos objetivos do programa;
II - Monitorar e avaliar a execução do conjunto das ações do programa;
III - Indicar o gerente executivo, se necessário;
IV - Buscar mecanismos inovadores para financiamento e gestão do programa;
V - Gerir as restrições que possam influenciar o desempenho do programa;
VI - Elaborar o plano gerencial do programa, que incluirá o plano de avaliação e
VII - Validar e manter atualizadas as informações do desempenho físico das ações, da
gestão de restrições e dos dados gerais do programa, sob sua responsabilidade, mediante
alimentação do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN.
Art. 4º O Gerente de Programa pode indicar Gerente Executivo para apoiá-los, no âmbito de suas atribuições.
§ 1º O Gerente de Programa deve formalizar a indicação do Gerente Executivo mediante
cadastramento no SIGPLAN.
2º Compete ao Gerente Executivo apoiar a atuação do Gerente do Programa, no âmbito
de suas atribuições, devendo para tanto exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo
Gerente de Programa.
Art. 5º Compete ao Coordenador de Ação:
I - Viabilizar a execução e o monitoramento de uma ou mais ações do programa;
II - Responsabilizar-se pela obtenção do produto expresso na meta física da ação;
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III - Utilizar os recursos de forma eficiente, segundo normas e padrões mensuráveis;
IV - Gerir as restrições que possam influenciar a execução da ação;
V - Estimar e avaliar o custo de ação e os benefícios esperados;
VI - Participar da elaboração do Plano gerencial do Programa e
VII - Efetivar o registro do desempenho físico, da gestão de restrições e dos dados gerais das ações,
sob sua responsabilidade, no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN.
Art. 6º Fica designada à unidade Gabinete do Ministro para exercer as funções de unidade de monitoramento e avaliação com a finalidade de apoiar a elaboração dos planos gerenciais dos programas, o monitoramento e a avaliação dos programas, bem como oferecer
subsídios técnicos que auxiliem na definição de conceitos e procedimentos específicos aos
programas sob responsabilidade do Ministério.
Art. 7º De forma a auxiliar a captação de informações sobre o andamento do programa de
responsabilidade desta Advocacia-Geral da União e subsidiar o gerente na tomada de decisões,
fica definido o desenvolvimento/implementação de Sistema(s) de Informações Integrado(s) ao
Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 9.1.2004.

PORTARIA Nº 732, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o §3º do art.

103, e o §1º do art. 131, ambos da Constituição, e:
CONSIDERANDO a necessidade de preservação da memória dos documentos produzidos
pela Advocacia-Geral da União;
CONSIDERANDO a necessidade de manter em arquivo documentos autênticos, cujo teor
é disponibilizado por meio eletrônico, para fins de determinação de autenticidade;
CONSIDERANDO a desnecessidade de manter em arquivo dossiês administrativos de
processos judiciais findos, desprovidos de valor permanente, por conterem apenas cópias de
peças processuais; e
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de a Advocacia-Geral da União dar cumprimento à Lei nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados;
RESOLVE:

Art. 1º O procedimento administrativo instaurado na Presidência da República e remetido à Advocacia-Geral da União para efetivação de diligência, elaboração de parecer, nota ou
informação, deve ser devolvido imediatamente após o cumprimento da solicitação.
§ 1º O parecer, a nota e a informação, a que se refere o caput, assinados por autoridade da
Advocacia-Geral da União, devem ser elaborados em duas vias, sendo uma delas juntada ao
procedimento administrativo e a outra encadernada em livro próprio, mantido na CoordenaçãoGeral de Documentação e Informação da Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União.
§ 2º Aplica-se a sistemática disciplinada no caput a todos os procedimentos administrativos instaurados em outros órgãos ou entidades da Administração Pública.
Art. 2º A peça de defesa ou de manifestação feita perante o Supremo Tribunal Federal,
em ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, nos
termos do disposto no § 3º do art. 103 da Constituição, deve ser elaborada em duas vias,
sendo uma delas entregue ao protocolo do Tribunal e a contrafé, devidamente protocolizada,
encadernada em livro próprio, mantido na Coordenação-Geral de Documentação e Informação da Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União.
Art. 3º O dossiê administrativo formado para o acompanhamento de ação direta de inconstitucionalidade - ADI - após o trânsito em julgado da ação, deve ser eliminado no prazo
estabelecido no ato a que se refere o art. 6º desta Portaria, por conter apenas cópias de peças
do processo judicial em tramitação.
§ 1º O procedimento previsto no caput deve ser adotado quanto aos dossiês administrativos criados para acompanhamento das demais ações e recursos de competência do Supremo Tribunal Federal.
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§ 2º A constatação do trânsito em julgado da ADI e demais ações que tramitaram perante o Supremo Tribunal Federal, deve ser feita pela Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União, para os fins previstos no caput. Art. 4º Não devem ser remetidos ao
órgão da Advocacia-Geral da União, responsável pelo acompanhamento dos recursos que
tramitam perante o Supremo Tribunal Federal, dossiês administrativos criados para acompanhamento do feito em outras instâncias.
Art. 5º Os pareceres, as notas e as informações elaborados no âmbito da Advocacia-Geral da
União, que tenham por objeto a constatação da desnecessidade da interposição de recurso ou
propositura de ação perante o Supremo Tribunal Federal, devem ser arquivados pelo tempo mínimo de 5 (cinco) anos, para resguardo da responsabilidade pessoal de seu prolator.
Art. 6º Compete à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União expedir ato disciplinando os procedimentos a serem adotados para fiel cumprimento desta Portaria.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 23.12.2004.

PORTARIA Nº 34, DE 10 DE JANEIRO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados pela Medida Provisória
nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela ProcuradoriaGeral Federal;
Considerando que as Procuradorias Federais e as Procuradorias Regionais Federais já
instaladas vêm exercendo, em conjunto com as Procuradorias da União e as Procuradorias
Regionais da União, nos respectivos Estados e Regiões, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal;
Considerando que algumas Procuradorias Federais e as Procuradorias Regionais Federais já instaladas, apoiadas pela AGU, dispõem de estrutura física e logística adequadas à
assunção da representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atualmente
exercida em conjunto com as Procuradorias da União e as Procuradorias Regionais da União, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado da Bahia, já instalada, assumirá, em caráter
exclusivo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atribuída à
Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.18035, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo exercida em conjunto com a Procuradoria
da União, no respectivo Estado.
Parágrafo único - A Procuradoria da União manterá estreita articulação com a Procuradoria Federal, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e
dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e
fundações públicas federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e em cumprimento ao art. 6º da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 13.1.2005.
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PORTARIA Nº 63, DE 20 DE JANEIRO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados pela Medida Provisória
nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela ProcuradoriaGeral Federal;
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte vem exercendo, em conjunto com a Procuradoria da União naquele Estado, a representação judicial
das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma
dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando que a referida Procuradoria Federal, apoiada pela AGU, já dispõe de estrutura física e logística adequadas à assunção da representação judicial das autarquias e
fundações públicas federais, atualmente exercida em conjunto com a Procuradoria da União
naquele Estado;
Considerando, finalmente, que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004,
conferiram aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal,
resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte, já instalada, assumirá, em caráter exclusivo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo exercida em conjunto com a
Procuradoria da União, no respectivo Estado.
Parágrafo único - A Procuradoria da União manterá estreita articulação com a Procuradoria Federal, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e
dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e
fundações públicas federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e em cumprimento ao art. 6º da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA
D.O. de 21.1.2005.

PORTARIA Nº 77, DE 31 DE JANEIRO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício de sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado do Espírito
Santo exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais,
por força da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequada à instalação da Procuradoria Federal no Estado do Espírito Santo e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado do Espírito Santo, com sede em
Vitória, com competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais
até agora exercida na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória Nº 2180-35, de 24
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de agosto de 2001. Parágrafo único - A Procuradoria Federal no Estado do Espírito Santo
assumirá, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado do Espírito Santo.
..........................................................................................................................................
Art. 4º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 2.2.2005.

PORTARIA Nº 147, DE 4 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480/02, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais exercida pela Advocacia-Geral da
União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 9.028/95, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/01, poderá ser gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal;
Considerando os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910/04, que conferem aos procuradores federais a intimação pessoal de todos os atos processuais;
Considerando que a Portaria nº 450, de 11 de agosto de 2004, atribuiu tal representação
judicial às Procuradorias Regionais Federais das 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões;
Considerando a implantação da Procuradoria Regional Federal - 1ª Região, nos termos
da Portaria nº 483, de 31 de agosto de 2004, bem como a existência de estrutura física e
logística adequadas à assunção da representação judicial de autarquias e fundações públicas
federais, atualmente exercida pela Procuradoria Regional da União - 1ª Região, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Regional Federal - 1ª Região assumirá, a partir de 21 de março de
2005, em caráter exclusivo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas
federais indicadas no Anexo desta Portaria, que vem sendo feita pela Procuradoria Regional
da União - 1ª Região, nos termos dos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 9.028/95, acrescentados
pela Medida Provisória nº 2.180-35/01, relativamente às ações em trâmite nas Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, inclusive nas dos Juizados Especiais Federais,
nas Varas do Trabalho no Distrito Federal, nas Varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal e na Turma Regional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais no Distrito Federal.
Parágrafo único. A Procuradoria Regional da União - 1ª Região manterá estreita articulação
com a Procuradoria Regional Federal - 1ª Região, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de
interesse das autarquias e fundações públicas federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, bem como a análise de precatórios, continuarão a
cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força do
disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028/95, com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35/01, e em cumprimento ao art. 6º da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11,
do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 8.3.2005.

ANEXO
1. Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica - CFIA;
2. Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ ou Escola Técnica
Federal Celso Suckow da Fonseca ou Escola Técnica Nacional;
3. Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET/ BA ou Escola Técnica Federal da Bahia;
4. Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba - CEFET/PB ou Escola Técnica Federal da Paraíba;
− 68/P −

NORMAS DA AGU

Portarias

5. Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas - CEFET/AL ou Escola Técnica Federal de Alagoas;
6. Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos - CEFET-Campos/RJ ou Escola Técnica Federal de Campos;
7. Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás - CEFET/ GO ou Escola Técnica Federal de Goiás;
8. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET/MG ou Escola Técnica Federal de Minas Gerais;
9. Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas - CEFET/RS ou Escola Técnica Federal de Pelotas;
10. Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco - CEFET/PE ou Escola Técnica Federal de Pernambuco;
11. Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina - CEFET/PE ou Escola Técnica Federal de Petrolina
ou Escola Agrotécnica Federal de Petrolina ou Escola Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela;
12. Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis - CEFETQ/RJ ou Escola Técnica
Federal de Química ou Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro;
13. Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo - CEFET/SP ou Escola Técnica Federal de São Paulo;
14. Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas - CEFET/AM ou Escola Técnica Federal do Amazonas;
15. Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará - CEFET/CE ou Escola Técnica Federal do Ceará;
16. Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo - CEFET/ES ou Escola Técnica Federal do Espírito Santo;
17. Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão - CEFET/MA ou Escola Técnica Federal de
São Luis ou Escola Técnica Federal do Maranhão;
18. Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará - CEFET/ PA ou Escola Técnica Federal do Pará;
19. Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET/PR ou Escola Técnica Federal do Paraná;
20. Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí - CEFET/ PI ou Escola Técnica Federal do Piauí;
21. Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte - CEFET/RN ou Escola Técnica
Federal do Rio Grande do Norte;
22. Colégio Pedro II - CPII/RJ;
23. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
24. Escola Agrotécnica Federal Antonio José Teixeira - Guanambi - BA ou Escola Agrotécnica Federal
de Antonio Teixeira ou Escola Agrotécnica Federal de Guanambi;
25. Escola Agrotécnica Federal de Alegre - EAF/ES;
26. Escola Agrotécnica Federal de Alegrete - EAF/RS;
27. Escola Agrotécnica Federal de Araguatins - EAF/TO;
28. Escola Agrotécnica Federal de Bambuí ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí - CEFET/MG;
29. Escola Agrotécnica Federal de Barbacena - EAF/MG;
30. Escola Agrotécnica Federal de Barreiros - EAF/PE;
31. Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim - EAF/PE;
32. Escola Agrotécnica Federal de Cáceres - EAF/MT;
33. Escola Agrotécnica Federal de Castanhal - EAF/PA;
34. Escola Agrotécnica Federal de Catu - EAF/BA;
35. Escola Agrotécnica Federal de Ceres - EAF/GO;
36. Escola Agrotécnica Federal de Codó - EAF/MA;
37. Escola Agrotécnica Federal de Colatina - EAF/ES;
38. Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste - EAF/RO;
39. Escola Agrotécnica Federal de Concórdia - EAF/SC;
40. Escola Agrotécnica Federal de Crato - EAF/CE;
41. Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá CEFET/MT ou Escola Técnica Federal de Cuiabá;
42. Escola Agrotécnica Federal de Iguatú - EAF/CE;
43. Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes ou Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes Visconde de Mauá - MG;
44. Escola Agrotécnica Federal de Januária ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária - CEFET/MG;
45. Escola Agrotécnica Federal de Machado - EAF/MG;
46. Escola Agrotécnica Federal de Manaus - EAF/AM;
47. Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho - EAF/MG;
48. Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul - EAF/SC;
49. Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba - MG;
50. Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde - CEFET/GO;
51. Escola Agrotécnica Federal de Salinas ou Escola Agrotécnica Federal de Salinas Clemente de Medrado - MG;
52. Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês - EAF/BA;
53. Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa - EAF/ES;
54. Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão - EAF/SE;
55. Escola Agrotécnica Federal São Gabriel da Cachoeira - EAF/AM;
56. Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista ou Escola Agrotécnica Federal de São João
Evangelista Nelson de Senna - MG;
57. Escola Agrotécnica Federal de São Luís - EAF/MA;
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58. Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul ou Centro Federal de Educação Tecnológica de
São Vicente do Sul - RS;
59. Escola Agrotécnica Federal de Satuba - EAF/AL;
60. Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim - EAF/BA;
61. Escola Agrotécnica Federal de Sertão - EAF/RS;
62. Escola Agrotécnica Federal de Sombrio - EAF/SC;
63. Escola Agrotécnica Federal de Sousa - EAF/PB;
64. Escola Agrotécnica Federal de Uberaba ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba - CEFET/MG;
65. Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia - EAF/MG;
66. Escola Agrotécnica Federal de Urutaí ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí - CEFET/GO;
67. Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão ou Escola Agrotécnica Federal de Vitória de
Santo Antão João Cleófas - EAF/PE;
68. Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves - CEFET/RS;
69. Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas - EFO/MG;
70. Escola Federal de Engenharia de Itajubá ou Universidade Federal de Itajubá ou Fundação Universidade Federal de Itajubá;
71. Escola Superior de Agricultura de Mossoró - ESAM/RN;
72. Escola Técnica Federal de Mato Grosso ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso - CEFET/MT;
73. Escola Técnica Federal de Ouro Preto ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto - CEFET/MG;
74. Escola Técnica Federal de Palmas - ETF/TO;
75. Escola Técnica Federal de Porto Velho - ETF/Porto Velho-RO;
76. Escola Técnica Federal de Rolim de Moura - ETF/Rolim de Moura-RO;
77. Escola Técnica Federal de Roraima ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima - CEFET/RR;
78. Escola Técnica Federal de Santa Catarina ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa
Catarina - CEFET/SC;
79. Escola Técnica Federal de Santarém - CEFET/Santarém-PA;
80. Escola Técnica Federal de Sergipe ou Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe - CEFET/SE;
81. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará ou Universidade Federal Rural da Amazônia ou Fundação
Universidade Federal Rural da Amazônia;
82. Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei ou Fundação Universidade Federal de São João
Del Rei ou Universidade Federal de São João Del Rei;
83. Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro - FMTM/MG;
84. Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina ou Faculdades Federais Integradas de Diamantina
- FAFEID/MG ou Escola Agrotécnica Federal de Odontologia de Diamantina;
85. Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre - FFFCMPA/RS;
86. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
87. Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ;
88. Fundação Nacional de Saúde - FUNASA;
89. Fundação Nacional do Índio - FUNAI (nos termos do art. 11-B, §§ 6º e 7º, da Lei 9.028/95, acrescentado pela Medida Provisória 2.180-35/01);
90. Fundação Osório - FO;
91. Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ;
92. Fundação Universidade do Amazonas - FUA ou Universidade Federal do Amazonas ou Universidade do Amazonas;
93. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso ou Universidade Federal de Mato Grosso;
94. Fundação Universidade Federal de Rondônia ou Universidade Federal de Rondônia;
95. Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR;
96. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA;
97. Universidade do Rio de Janeiro ou Fundação Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO;
98. Universidade Federal da Bahia - UFBA ou Fundação Universidade Federal da Bahia;
99. Universidade Federal da Paraíba - UFPB ou Fundação Universidade Federal da Paraíba;
100. Universidade Federal de Alagoas - UFAL ou Fundação Universidade Federal de Alagoas;
101. Universidade Federal de Lavras ou Fundação Universidade Federal de Lavras;
102. Universidade Federal de Ouro Preto ou Fundação Universidade Federal de Ouro Preto;
103. Universidade Federal de Pelotas ou Fundação Universidade Federal de Pelotas;
104. Universidade Federal de Roraima ou Fundação Universidade Federal de Roraima;
105. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC ou Fundação Universidade Federal de Santa Catarina;
106. Universidade Federal de Santa Maria - UFSM ou Fundação Universidade Federal de Santa Maria;
107. Universidade Federal de São Paulo ou Fundação Universidade Federal de São Paulo;
108. Universidade Federal de Viçosa ou Fundação Universidade Federal de Viçosa;
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109. Universidade Federal do Acre ou Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC;
110. Universidade Federal do Amapá ou Fundação Universidade Federal do Amapá;
111. Universidade Federal do Ceará - UFCE ou Fundação Universidade Federal do Ceará;
112. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES ou Fundação Universidade Federal do Espírito Santo;
113. Universidade Federal do Pará - UFPA ou Fundação Universidade Federal do Pará;
114. Universidade Federal do Piauí ou Fundação Universidade Federal do Piauí;
115. Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ ou Fundação Universidade Federal do Rio de Janeiro;
116. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS ou Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
117. Universidade Federal Rural de Pernambuco ou Fundação Universidade Federal Rural de Pernambuco;
118. Superintendência da Zona Franca de Manaus−SUFRAMA.
PORTARIA Nº 157, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Aracajú/SE, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Aracajú os Advogados
da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória
n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
.................................................................................................................................................................................

Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em Aracajú, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade da Coordenadora
designada no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.289
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 158, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belém/PA, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belém os Advogados
da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória
n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
.................................................................................................................................................................................

Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em Belém, para fins de percepção da Gratificação de Desem289
Prazo prorrogado pelas Portarias nº 507, de 14.6.2005 [republicada em 20.6.2005], nº 721, de 10.8.2005 [D.O. de
11.8.2005], e nº 1.081, de 21.11.2005 [D.O. de 23.11.2005], e renovado, até31 de dezembro de 2006, pela Portaria nº
310, de 3.4.2006 [D.O. de 5.4.2006]
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penho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade do Coordenador designado no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.290
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 159, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belo Horizonte/MG,
órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belo Horizonte os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida
Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os
respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
............................................................................................................................................
Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em Belo Horizonte, para fins de percepção da Gratificação de
Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade do Coordenador
designado no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.291
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 160, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Boa Vista os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
............................................................................................................................................
Art. 3º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, a avaliação dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal
290
Prazo prorrogado pelas Portarias nº 507, de 14.6.2005 [republicada em 20.6.2005], nº 721, de 10.8.2005 [D.O. de
11.8.2005], e nº 1.081, de 21.11.2005 [D.O. de 23.11.2005], e renovado, até31 de dezembro de 2006, pela Portaria nº
310, de 3.4.2006 [D.O. de 5.4.2006]
291
Prazo prorrogado pelas Portarias nº 507, de 14.6.2005 [republicada em 20.6.2005], nº 721, de 10.8.2005 [D.O. de
11.8.2005], e nº 1.081, de 21.11.2005 [D.O. de 23.11.2005], e renovado, até31 de dezembro de 2006, pela Portaria nº 310,
de 3.4.2006 [D.O. de 5.4.2006]
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direta sediados em Boa Vista, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade
Jurídica - GDAJ, fica sob a responsabilidade do Coordenador do Núcleo, a ser designado.
Art. 4º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.292
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 161, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Campo Grande/MS,
órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Campo Grande os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida
Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os
respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
.................................................................................................................................................................................

Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em Campo Grande, para fins de percepção da Gratificação de
Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade do Coordenador
designado no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.293
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 162, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Cuiabá/MT, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Cuiabá os Advogados
da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória
n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
.................................................................................................................................................................................

Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Adminis292

Prazo prorrogado até 31.12.2005, pela Portaria nº 507, de 14.6.2005 - art. 2º [D.O. de 15.6.2005, republicada em 20.6.2005]
Prazo prorrogado por sessenta dias pela Portaria nº 507, de 14.6.2005 [D.O. de 15.6.2005, republicada em 20.6.2005],
prorrogado por mais noventa dias pela Portaria nº 721, de 10.8.2005 [D.O. de 11.8.2005], e novamente prorrogado por
mais cento e vinte dias pela Portaria nº 1.081, de 21.11.2005 [D.O. de 23.11.2005]
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tração Federal direta sediados em Cuiabá, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade do Coordenador designado no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.294
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 163, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Curitiba/PR, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Curitiba os Advogados
da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória
n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
............................................................................................................................................
Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em Curitiba, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade da Coordenadora
designada no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.295
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 164, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Florianópolis/SC, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação
e Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Florianópolis os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida
Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os
respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
............................................................................................................................................
Art. 5º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Adminis294
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tração Federal direta sediados em Florianópolis, para fins de percepção da Gratificação de
Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade da Coordenadora
designada no Art. 4º desta Portaria.
Art. 6º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.296
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005

PORTARIA Nº 165, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em João Pessoa/PB, órgão
integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em João Pessoa os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida
Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os
respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
...........................................................................................................................................
Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em João Pessoa, para fins de percepção da Gratificação de
Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade do Coordenador
designado no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.297
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 166, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Macapá/AP, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Macapá os Advogados
da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória
n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
.................................................................................................................................................................................

Art. 3º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, a avaliação
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Adminis296
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tração Federal direta sediados em Macapá, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, fica sob a responsabilidade do Coordenador do
Núcleo, a ser designado.
Art. 4º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.298
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 167, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Maceió/AL, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Maceió os Advogados
da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória
n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
.................................................................................................................................................................................

Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em Maceió, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade da Coordenadora
designada no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.299
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 168, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Natal/RN, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Natal os Advogados da
União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória n°
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
.................................................................................................................................................................................

Art. 5º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Adminis298
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tração Federal direta sediados em Natal, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade da Coordenadora designada no Art. 4º desta Portaria.
Art. 6º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.300
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 169, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Palmas/TO, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Palmas os Advogados
da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória
n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
...........................................................................................................................................
Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em Palmas, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade do Coordenador designado no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de cento e vinte dias, cabendo à Secretaria-Geral da AdvocaciaGeral da União adotar todas as providências administrativas necessárias.301
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 170, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Velho/RO, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação
e Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Velho os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida
Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os
respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
...........................................................................................................................................
Art. 3º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, a avaliação
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Adminis300
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tração Federal direta sediados em Porto Velho, para fins de percepção da Gratificação de
Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, fica sob a responsabilidade do Coordenador do
Núcleo, a ser designado.
Art. 4º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de cento e vinte dias, cabendo à Secretaria-Geral da AdvocaciaGeral da União adotar todas as providências administrativas necessárias.302
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 171, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico no Rio de Janeiro/RJ, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação
e Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico no Rio de Janeiro os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida
Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os
respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
.................................................................................................................................................................................

Art. 3º Ficam alterados para o Núcleo de Assessoramento Jurídico no Rio de Janeiro os
exercícios dos Advogados da União e do integrante do quadro suplementar de que trata o
art. 46 da medida Provisória nº 2.229-46, de 2001, abaixo relacionados, já em exercício em
outros órgãos federais sediados na Cidade do Rio de Janeiro, mantida sua lotação atual:
.................................................................................................................................................................................

Art. 6º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados no Rio de Janeiro, para fins de percepção da Gratificação de
Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade da Coordenadora
designada no Art. 4º desta Portaria.
Art. 7º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.303
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 172, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Luís/MA, órgão
integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Luís os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
.................................................................................................................................................................................
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Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal
direta sediados em São Luís, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade
Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade do Coordenador designado no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.304
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 173, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Paulo/SP, órgão
integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Paulo os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
...........................................................................................................................................
Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em São Paulo, para fins de percepção da Gratificação de
Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade do Coordenador
designado no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.305
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 174, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Teresina/PI, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Teresina os Advogados
da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória
n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
...........................................................................................................................................
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Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em Teresina, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade do Coordenador
designado no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.306
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 175, DE 10 DE MARÇO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Vitória/ES, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2° Ficam lotados no Núcleo de Assessoramento Jurídico em Vitória os Advogados
da União e os integrantes do quadro suplementar de que trata o art. 46 da Medida Provisória
n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, abaixo relacionados, e remanejados os respectivos
cargos para a mesma unidade da Consultoria-Geral da União:
............................................................................................................................................
Art. 4º A partir do funcionamento do Núcleo de Assessoramento Jurídico, as avaliações
dos advogados em atividade de assessoramento jurídico a órgãos e autoridades da Administração Federal direta sediados em Vitória, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, ficarão sob a responsabilidade do Coordenador designado no Art. 3º desta Portaria.
Art. 5º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de noventa dias, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.307
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 11.3.2005.

PORTARIA Nº 267, DE 7 DE ABRIL DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso
do Sul exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais,
por força da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da
Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso do Sul e ao início de sua atividade
finalística, resolve:
306

Prazo prorrogado por sessenta dias pela Portaria nº 507, de 14.6.2005 [D.O. de 15.6.2005, republicada em 20.6.2005]
Prazo prorrogado por sessenta dias pela Portaria nº 507, de 14.6.2005 [D.O. de 15.6.2005, republicada em 20.6.2005], e
novamente prorrogado por mais noventa dias pela Portaria nº 721, de 10.8.2005 [D.O. de 11.8.2005]
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Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da
União no Estado do Mato Grosso do Sul, a representação judicial das autarquias e fundações
públicas federais até agora por esta exercida na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida
Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único - A Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso do Sul assumirá a
partir de 18 de abril de 2005, gradativamente, a representação judicial das entidades de que
trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 08.4.2005.

PORTARIA Nº 358, DE 13 DE MAIO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art.14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado do Paraná exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força da
Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado do Paraná e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado do Paraná, com sede em Curitiba,
com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Paraná,
a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais até agora por esta exercida
na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único - A Procuradoria Federal no Estado do Paraná assumirá, a partir de 6 de
junho de 2005, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado do Paraná.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 16.5.2005.

PORTARIA Nº 459, DE 31 DE MAIO DE 2005.
Dispõe sobre os critérios disciplinadores do concurso
de remoção, a pedido, dos membros da carreira de
Advogado da União, e dá outras disposições.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º, inciso XVII, e 12, caput, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, o art. 36, inciso III,
alínea "c", da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e o art. 29, inciso XII, da Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003, e diante da proposta de regulamentação elaborada pelo Conselho Superior da
Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei Complementar nº 73, de 1993,
RESOLVE:

Art. 1º O concurso de remoção, a pedido, dos membros da carreira de Advogado da União observará o disposto nesta Portaria.
§ 1º O concurso de remoção realizar-se-á:
I - a qualquer tempo, por deliberação do Advogado-Geral da União; e
II - anteriormente à nomeação de novos membros aprovados em concurso público para
provimento de cargos de Advogado da União;
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§ 2º O concurso de remoção será destinado ao preenchimento das vagas:
I - oferecidas no momento de sua abertura; e (Redação dada pela Portaria nº 758, de 7 de agosto de 2006.)
II - que surgirem em razão da movimentação decorrente do processamento a que se refere o art. 9º desta Portaria.
§ 3º As vagas surgidas após a realização de concurso de remoção não serão oferecidas a
candidatos nomeados em razão de concurso público até que sejam previamente oferecidas
aos membros efetivos da Instituição.
Art. 2º O concurso de remoção será composto das seguintes fases:
I - publicação do edital de abertura;
II - recebimento dos pedidos de inscrição;
III - elaboração da ordem de precedência dos candidatos e prazo para impugnação;
IV - homologação da ordem de precedência pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União;
V - processamento;
VI - publicação da lista provisória de remoção e prazo para recurso;
VII - recurso; e
VIII - homologação pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União e encaminhamento ao Advogado-Geral da União.
§ 1º Além dos atos de que tratam os incisos IV e VIII, compete ao Conselho Superior da
Advocacia-Geral da União praticar os atos relacionados no inciso VI, bem como julgar o
recurso previsto no inciso VII.
§ 2º Compete à Secretaria-Geral/AGU a prática dos atos relacionados nos incisos I, II, III e V.
DO EDITAL DE ABERTURA

Art. 3º O edital de abertura conterá:
I - o quadro geral de vagas, distribuídas por unidade de lotação;
II - as disposições sobre a forma e o prazo de inscrição e de interposição de recursos; e
III - as demais regras destinadas ao regular desenvolvimento do concurso.
Parágrafo único. No quadro geral de vagas de que trata o inciso I serão relacionadas todas as unidades de lotação da Advocacia-Geral da União, mesmo aquelas em que não houver, no momento da abertura do concurso, vaga disponível.
DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º As inscrições serão realizadas na forma e no prazo fixados pelo edital de abertura.
Art. 5º O requerimento de inscrição far-se-á com a indicação, pelo candidato, em ordem
de prioridade, de todas as unidades de lotação pretendidas, ainda que não haja vaga disponível no momento da abertura do concurso.
§ 1º Havendo mais de um pedido de inscrição de um mesmo candidato deverá ser considerado apenas o último deles, desde que efetuado dentro do período de inscrição.
§ 2º Não será admitida desistência manifestada após o período de inscrição.
DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA E DA RESPECTIVA IMPUGNAÇÃO

Art. 6º A ordem de precedência de que trata o art. 2º, inciso III, desta Portaria, conterá
relação dos candidatos que tiverem pedido de inscrição acolhido, cuja classificação deverá
obedecer a ordem decrescente de tempo de efetivo exercício em dias, até a data de publicação do edital de abertura a que se refere o art. 2º, inciso I, tendo como marco inicial a data
de ingresso na carreira de Advogado da União.
Parágrafo único. Em caso de empate, considerar-se-á de maior precedência o melhor classificado no concurso de ingresso ou, em caso de concursos diferentes, o do concurso mais antigo.
Art. 7º A impugnação de que trata o art. 2º, inciso III, desta Portaria, será apresentada
perante a Secretaria-Geral/AGU no prazo de três dias úteis, contado da publicação da ordem
de precedência.
Parágrafo único. A Secretaria-Geral/AGU encaminhará ao Conselho Superior da Advocacia-Geral da União a ordem de precedência, com as impugnações recebidas, acompanhadas das informações pertinentes, para fins de julgamento, homologação e publicação.
DO PROCESSAMENTO

Art. 8º O processamento dos pedidos de remoção dar-se-á com a avaliação individual
das opções de cada candidato, percorrendo-se seqüencialmente a ordem de que trata o art.
7º, a partir do candidato de maior precedência, e obedecerá aos seguintes critérios:
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I - a cada avaliação movimenta-se o candidato de sua lotação atual para a unidade de lotação em que haja vaga, obedecida a ordem de preferência por ele indicada;
II - a cada movimentação, a vaga a ser ocupada deve ser excluída do quadro geral de vagas, incluindo-se a vaga a ser liberada pelo candidato contemplado;
III - caso a unidade de lotação para a qual houver movimentação tiver sido indicada na
primeira opção do candidato, consolidar-se-á assim sua opção;
IV - caso a unidade de lotação para a qual houver movimentação tiver sido indicada a
partir da segunda opção do candidato, sua inscrição deverá ser mantida para futuras avaliações, porém limitadas às opções de maior preferência, considerando-se, desde já, a nova
opção decorrente da movimentação procedida; e
V - a cada alteração no quadro geral de vagas, decorrente da movimentação referida no
inciso II, a avaliação das opções reiniciar-se-á pelo primeiro colocado da lista de inscritos,
excluídos os referidos no inciso III.
DA PUBLICAÇÃO DAS LISTAS E DO RESPECTIVO RECURSO

Art. 9º Findo o processamento, será tornada pública a lista de remoção com a indicação dos
candidatos atendidos e dos não atendidos, abrindo-se o prazo de três dias úteis para a interposição
de recursos e reclamações contra a inclusão, exclusão e classificação em tal lista.
Art. 10. Esgotado o prazo do art. 9º, o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União
reunir-se-á, em até dez dias úteis, para sessão de julgamento e elaboração de parecer.
Art. 11. Julgados os recursos, a lista de remoção consolidada será homologada e imediatamente encaminhada ao Advogado-Geral da União, juntamente com o parecer, para divulgação.
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 12. O servidor que for removido em face do processo previsto nesta Portaria deverá
apresentar-se na respectiva unidade de lotação no prazo mínimo de dez e máximo de trinta
dias, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 13. As vagas surgidas na origem, decorrentes de remoção para acompanhar cônjuge
ou por motivo de saúde, integrarão o quadro a que se refere o art. 3º, I.
Art. 14. A remoção por permuta, a pedido dos interessados, atendidos o interesse da
Administração e a conveniência do serviço, será precedida de edital para conhecimento dos
interessados lotados nas mesmas localidades.
Art. 15. As listas de antigüidade na carreira serão fornecidas pelo setor competente da
Administração, conforme estabelecido na legislação.
Parágrafo único. Na falta de lista de antigüidade atualizada, deverá ser utilizada a última
lista oficial editada ou, na ausência desta, a lista provisória de antigüidade, observados em
qualquer caso os requisitos legais e regulamentares.
Art. 16. Todos os atos de convocação ou homologação serão expedidos pelo AdvogadoGeral da União.
Art. 17. Ao servidor que permanecer por pelo menos 2 (dois) anos em unidade de lotação considerada de difícil provimento por ato do Advogado-Geral da União, poderá ser
concedida remoção, a pedido, no interesse da Administração (art. 36, § único, II, da Lei nº
8.112, de 1990), independente de concurso de remoção.
Art. 18. Fica mantida, no que couber, com relação aos Procuradores Federais, a Portaria
nº 775, de 14 de novembro de 2002.308
Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 3.6.2005.

PORTARIA Nº 608, DE 08 DE JULHO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os in-

cisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e
308
A Portaria nº 775, de 14 de novembro de 2002, foi derrogada pela Portaria nº 459, de 31 de maio de 2006, e revogada pela Portaria nº 791, de 18 de agosto de 2006 (D O de 22.8.2006).
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11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180-35,
de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal;
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado do Espírito Santo já instalada vem exercendo, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo, a representação
judicial das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na
forma dos arts. 11-A e 11-B a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001,
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação pessoal e notificação pessoal,
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado do Espírito Santo dispõe de estrutura física e
logística adequada à assunção da representação judicial das autarquias e fundações públicas federais,
atualmente exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado do Espírito Santo, já instalada, assumirá, em
caráter exclusivo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais,
atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória
nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo.
Parágrafo Único - A Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo manterá estreita articulação com a Procuradoria Federal no Estado do Espírito Santo, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e dossiês de que disponha acerca de casos e processos
judiciais de interesse das autarquias e fundações públicas federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 12.7.2005. [Retificada a data da Portaria no D.O. de 13.7.2005.]

PORTARIA Nº 683, DE 26 DE JULHO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art.14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado de Santa Catarina exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por
força da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado de Santa Catarina e ao início de sua atividade finalística,
Resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado de Santa Catarina, com sede em Florianópolis, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado de Santa
Catarina, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais até agora por esta
exercida na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único - A Procuradoria Federal no Estado de Santa Catarina assumirá, a partir de 15 de
agosto de 2005, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado de Santa Catarina.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D.O. de 27.7.2005.
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PORTARIA Nº 725, DE 15 DE AGOSTO DE 2005.
Aprova o Projeto de Implementação da Escola da
Advocacia-Geral da União. 309
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Implementação da Escola da Advocacia-Geral da União, nos termos do Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Boletim de Serviço nº 38, de 19.8.2005.

ANEXO À PORTARIA Nº 725/AGU, DE 15 DE AGOSTO DE 2005.
PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO310
ÍNDICE
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6.7. Sistema modular dos cursos
6.8. Certificação dos cursos
6.9. Valorização dos cursos
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6.15. Fórum de debates
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8. Realização de evento não previsto no Plano Anual de Atividades
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Ver o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que “Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento
de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei no
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Para elaborar e acompanhar a execução dos programas, projetos e planos de trabalho para a implementação da Escola da
Advocacia-Geral da União foi constituída a Comissão de Implementação, pela Portaria nº 726, de 15 de agosto de 2005.
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1. O que é a Escola da Advocacia-Geral da União

A Escola da Advocacia-Geral da União é um órgão direta e imediatamente subordinado ao
Advogado-Geral da União que se destina a ser um centro de captação e disseminação do conhecimento, voltado para o desempenho das atividades institucionais da Advocacia-Geral da União,
assim entendida a instituição que, nos termos do art. 131, caput, da Constituição Federal, representa a União, judicial e extrajudicialmente, diretamente ou através de órgão vinculado, cabendolhe, ainda, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
2. Justificativa de criação da Escola

A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, previu na estrutura organizacional da Advocacia-Geral da União um Centro de Estudos, denominado Centro de Estudos
Victor Nunes Leal pela Portaria nº 1.294, de 23 de novembro de 2000.
O Centro de Estudos, cuja organização e funcionamento estão disciplinados no Ato Regimental nº 02, de 15 de março de 2002, estava a exigir reformulação normativa capaz de
torná-lo um órgão gerador e difusor do conhecimento com atuação mais ampla, que pudesse
atender aos desafios constantemente enfrentados pela Advocacia-Geral da União.
Não bastasse isso, a Emenda Constitucional nº 19/98 instituiu a participação obrigatória
dos servidores públicos em cursos de formação e aperfeiçoamento, em escolas de governo,
como requisito necessário à promoção na carreira (art. 39, § 2º).
Por óbvio, o expressivo número de servidores e de membros da Instituição e a dimensão nacional da sua atuação conduzem à criação de uma escola própria para atender à exigência constitucional. Essa conjugação de fatores revela a conveniência e oportunidade de se estruturar o
Centro de Estudos Victor Nunes Leal nos moldes de uma escola corporativa moderna.
3. Finalidade

A Escola tem como finalidade:
I – promover a atualização e o aperfeiçoamento técnico-profissional e a elevação do conhecimento dos servidores e dos membros e das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União;
II – fomentar estudos e pesquisas direcionados ao desenvolvimento de novos métodos e técnicas de trabalho relativos à advocacia pública e à formação de identidade própria da Instituição;
III – valorizar e capacitar os servidores e os membros da Instituição para exercerem suas
atribuições em consonância com os ideais do Estado, como forma de busca permanente do
cumprimento de sua missão;
IV – viabilizar a efetividade dos princípios que norteiam a atuação da advocacia pública; e
V – constituir-se em centro de referência na geração de idéias compatíveis com o modelo de
advocacia pública tendente a minorar os conflitos entre administrados e administração.
4. Princípios

A Escola rege-se pelos seguintes princípios:
I – interesse público como valor maior da formação dos servidores e dos membros da Instituição;
II – igualdade de oportunidade na capacitação profissional e difusão do conhecimento; e
III – inclusão da clientela como critério prevalente nas ações que desenvolver.
5. Estratégias

Constituem estratégias para a consecução das finalidades da Escola, dentre outras:
I – identificar as demandas inerentes à atuação institucional da Advocacia-Geral da União, classificá-las, projetar os meios capazes de produzir o conhecimento necessário a
atendê-las e adotar as medidas que conduzam à obtenção e difusão desse conhecimento;
II – antecipar-se na identificação dessas demandas;
III – possibilitar aos servidores e aos membros da Instituição a participação em todas as
etapas do processo, desde a identificação das necessidades até a difusão e incorporação do
conhecimento gerado para atendê-las;
IV – promover cursos, seminários, congressos, simpósios, ciclos de estudos, conferências, palestras e atividades assemelhadas, com o objetivo de discutir temas atuais e relevantes, relacionados com os interesses institucionais;
V – focar o conteúdo dos cursos e eventos na experiência profissional dos participantes,
visando a estabelecer interação entre teoria e prática;
VI – formar parcerias com universidades e outras instituições, públicas e privadas, situadas no Brasil ou no exterior, objetivando a realização de cursos e eventos e, também, a
avaliação, o reconhecimento e a certificação do conhecimento adquirido ou incorporado no
ambiente de trabalho, inclusive para prosseguimento ou conclusão de estudos, na forma
prevista no art. 41 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
VII – incentivar a produção de teses inovadoras;
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VIII – editar a Revista da Advocacia-Geral da União e promover a divulgação e a publicação de estudos e pesquisas;
X – construir acervo do conhecimento produzido e disponibilizá-lo a todos;
X – criar fóruns para o debate sobre temas de interesse da advocacia pública; e
XI – manter cadastro de profissionais qualificados para o desempenho das atividades a
ela inerentes.
6. Detalhamento das Estratégias
6.1. Compatibilização das ações com as necessidades da AGU

As ações desenvolvidas pela Escola devem ter como finalidade o atendimento das necessidades da Instituição, atuais ou futuras, devidamente identificadas pelos canais competentes.
A implementação de cada ação será precedida da necessária justificativa de sua importância
para as atividades institucionais da Advocacia-Geral da União, observados os critérios para a
realização de cursos e eventos, estabelecidos neste Projeto e em atos complementares.
A questão da oportunidade é fator decisivo na definição das ações da Escola, visando a
evitar defasagem temporal entre o surgimento da demanda e a produção do conhecimento
necessário a atendê-la.
6.2. Identificação de demandas

A identificação das demandas será feita pelas respectivas chefias das unidades centrais,
regionais e locais, e, também, pelos demais servidores e membros da Instituição, na forma
prevista no tópico seguinte.
6.3. Participação interativa dos envolvidos
Definição do termo envolvidos

Entende-se como envolvidos todos os servidores e membros da Instituição, inclusive os
ocupantes de cargos em comissão.
6.3.2. Tipos de participação

A participação envolve a identificação das necessidades institucionais e a indicação dos
meios necessários à produção do conhecimento para a atendê-las.
6.3.3. Mecanismos de participação

A participação dos envolvidos ocorrerá mediante site específico, na página da Escola,
onde os interessados poderão apresentar sugestões de cursos, palestras, seminários e eventos
semelhantes, mediante o preenchimento de um formulário eletrônico. Ocorrerá, também,
mediante a solicitação escrita e impressa, dirigida à direção da Escola.
6.3.4. Solicitação de curso ou evento

As solicitações de cursos e eventos, de forma impressa ou por meio eletrônico, podem
ser feitas pelas chefias ou por qualquer servidor ou membro da Instituição.
As solicitações devem conter, pelo menos, as seguintes informações:
I – identificação do solicitante, com nome completo, cargo ou função, unidade de lotação ou de exercício, telefone, e-mail, etc;
II – especificação do assunto;
III – objetivo do curso ou evento;
IV – atividade que entende apropriada para o assunto proposto: curso, seminário, palestra, etc.;
V – justificativa da necessidade do curso ou evento, acompanhada das razões que o
tornam necessário;311
VI – estimativa da quantidade de servidores e de membros que presuma possam participar ou
serem alcançados pelo evento, esclarecendo se essa quantidade é local, regional ou nacional;
VII – justificativa da urgência do curso ou evento, caso deseje que esse seja realizado no
ano em curso; e
VIII – indicação de possíveis professores, palestrantes ou instituições capazes de ministrar o conhecimento desejado.
O solicitante do curso ou evento não precisa ser um candidato a freqüentá-lo nem exercer a chefia de unidade, podendo ser o próprio interessado em ministrar o conhecimento.
A análise dos pedidos será feita pela Coordenação de Ensino da Escola, que sugerirá ao
seu Diretor:
I – a realização do evento no ano em curso;
311

Exemplo de justificativa: “Curso básico de cálculo no âmbito da Justiça Federal” - justificativa: a Justiça Federal expediu um
novo “Manual de Cálculos Judiciais” contendo inovações no uso da taxa SELIC como indexador monetário. Os servidores
desta Unidade, que trabalham no setor de cálculo, num total de quatro, nunca fizeram um curso dessa natureza e têm dificuldade
de aplicar a sistemática adotada pela Justiça Federal. [Esta nota de rodapé consta do Anexo da Portaria].
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II – sua inclusão na programação do ano seguinte; ou
III – o indeferimento da solicitação.
O indeferimento da solicitação deverá ser comunicado ao solicitante, com exposição das
razões que motivaram a decisão.
6.3.5. Das solicitações formuladas por meio eletrônico

As solicitações formuladas na forma do subitem 5.3.3, supra, ficarão disponíveis a todos
os interessados (envolvidos), pelo prazo fixado pela Coordenação de Ensino da Escola, para
fins de comentários e sugestões. Findo esse prazo, a Coordenação analisará cada uma delas e
as medidas previstas no subitem anterior.
6.4. Organização dos cursos

Os cursos serão organizados a partir das demandas identificadas e definidas na forma
dos subitens 5.2 e 5.3. Para fins de sistematização, serão estruturados de acordo com a seguinte classificação:
I – Educação básica;
II – Formação;
III – Atualização e aperfeiçoamento;
IV – Especialização;
V – Gestão estratégica; e
VI – Pós-graduação stricto sensu.
6.4.1. Cursos de Educação Básica
6.4.1.1. Objetivos

Integrar a AGU à Política Nacional de Capacitação dos Servidores, criada pelo Decreto nº
2.794, de 1º de outubro de 1998, 312 cuja finalidade é a melhoria do nível de escolarização desses,
proporcionando-lhes condições para a conclusão do ensino fundamental e médio.
6.4.1.2. Clientela

Integrantes da AGU que não tenham completado o ensino fundamental ou médio.
6.4.1.3. Organização

Escola, em conjunto com as unidades da AGU e da PGF.
6.4.1.4. Execução

Mediante acordos com instituições de educação.
6.4.2. Cursos de Formação
6.4.2.1. Objetivos

Preparar os recém-nomeados para o desempenho das atribuições próprias dos cargos que
ocupam.
6.4.2.2. Clientela

Os titulares de cargo efetivo na Instituição.
6.4.2.3. Organização

Escola, em conjunto com as unidades da AGU e da PGF.
6.4.2.4. Execução

Escola, em conjunto com as unidades da AGU e da PGF.
6.4.3. Cursos de Atualização ou de Aperfeiçoamento
6.4.3.1. Objetivos

Promover a atualização ou o aperfeiçoamento do conhecimento necessário ao desempenho das atribuições específicas do cargo.
6.4.3.2. Clientela

Servidores e membros da Instituição que desempenhem atribuições relacionadas com o
conteúdo do curso.
6.4.3.3. Organização

Escola, em conjunto com as unidades da AGU e da PGF.
6.4.3.4. Execução

Pela Escola, preferencialmente, podendo ser realizada, também, por instituições de ensino ou técnicas, de reconhecida competência na área do conhecimento pretendido.
6.4.4. Cursos de Especialização
6.4.4.1. Objetivos

Promover a especialização dos servidores e dos membros da Instituição, em área de conhecimento específico.
312

O Decreto nº 2.794, de 1998, foi revogado pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006.
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6.4.4.2. Clientela

Servidores e membros que desempenhem atribuições relacionadas com o conteúdo do
curso ou que sejam potenciais executores de tais atribuições.
6.4.4.3. Organização

Escola, em conjunto com as unidades da AGU e da PGF.
6.4.4.4. Execução

Escola, ou instituição de ensino ou técnica, de reconhecida competência na área do conhecimento pretendido. A escolha entre execução interna ou externa decorrerá da análise de
conveniência e oportunidade.
6.4.5. Cursos de Gestão Estratégica
6.4.5.1. Objetivos

Desenvolver uma cultura própria de administração da advocacia pública e preparar os servidores e os membros da Instituição para o desempenho de cargos de direção, segundo essa cultura.
6.4.5.2. Clientela

Servidores e membros da Instituição que exerçam cargos de direção ou que demonstrem
potencial para exercê-los.
6.4.5.3. Organização

Escola, em conjunto com as unidades da AGU e da PGF.
6.4.5.4. Execução

Escola ou instituição de ensino ou técnica, de reconhecida competência na área do conhecimento pretendido. A escolha entre execução interna ou externa decorrerá da análise de
conveniência e oportunidade.
6.4.6. Cursos de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-doutrado)
6.4.6.1. Objetivos:

Promover a elevação do conhecimento dos servidores e dos membros da Instituição, criar oportunidades para o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo e
possibilitar a obtenção de titulação acadêmica compatível.
6.4.6.2. Clientela

Servidores e membros da Instituição que preencham os requisitos estabelecidos para cada curso, pela responsável por sua certificação.
6.4.6.3. Organização

Escola, mediante convênio com universidades e outros centros de excelência situados no
Brasil ou no exterior, visando a possibilitar que os servidores e os membros da Instituição
possam participar de cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, cuja área de concentração seja do interesse da Advocacia-Geral da União.
6.4.6.4. Execução

A cargo da instituição externa conveniada responsável pela organização e certificação do curso.
6.5. Critérios de seleção e compromisso com a Instituição

Ato próprio disporá sobre os critérios e as condições para participação em eventos de
qualquer natureza que impliquem afastamento das funções, bem como os efeitos desse
afastamento no direito a férias funcionais, na concessão de licença para tratamento de interesses particulares e pedido de exoneração do cargo efetivo.
6.6. Proposta Pedagógica da Escola

O conteúdo dos cursos e eventos organizados pela Escola devem ter como foco a experiência profissional dos participantes, visando a estabelecer interação entre teoria e prática.
Poderão ser realizados de forma presencial, semi-presencial ou a distância, conforme a
modelagem de cada um deles.
Os cursos organizados para serem realizados a distância ou semi-presenciais devem proporcionar:
I – flexibilidade quanto ao horário e local de estudo, reduzindo ou eliminando as barreiras de distância e tempo;
II – ritmo próprio de estudo, com autonomia na gestão do tempo e aprofundamento nos
conteúdos, segundo os interesses pessoais de cada participante;
III – troca de informações com entidades afins;
IV – troca de experiências profissionais entre servidores, em todo o Brasil, visando a
permitir o intercâmbio do conhecimento e propiciar o relacionamento entre eles;
V – uso da plataforma de comunicação da AGU como instrumento de inter-relação e interação entre os envolvidos, no processo de difusão do conhecimento;
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VI – utilização da multimídia e da Internet/Intranet para transmissão do conhecimento,
de forma dinâmica, independentemente do local e do momento em que o servidor se encontre, tornando o ambiente de trabalho/estudo mais profícuo;
VII – que cada computador utilizado se constitua em uma sala de aula; e
VIII – o prazer do conhecimento e o despertar do interesse pela busca permanente desse bem.
6.7. Sistema modular dos cursos

Os cursos, especialmente os realizados a distância, serão estruturados em sistema de
módulos que permitam flexibilidade na realização de cada um deles e aproveitamento para
acesso aos níveis superiores da formação do conhecimento. O ato que aprovar o curso deverá especificar as condições para sua realização e certificação.
6.8. Certificação dos cursos

Os cursos serão certificados pela Escola ou pela instituição conveniada que participar da
respectiva organização ou execução.
6.9. Valorização dos cursos

A participação nos cursos de formação é obrigatória e constitui requisito necessário à
aprovação no estágio probatório.
A participação em curso de especialização lato sensu constitui fator de pontuação em
concurso de remoção para localidade cuja atuação da AGU demande conhecimento especializado na respectiva área.
A participação nos cursos organizados ou executados pela Escola será pontuada para
fins de promoção por merecimento, segundo critérios estabelecidos em ato próprio, observado o disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 73, de 1993.
Os certificados de conclusão dos cursos serão expedidos pela Escola ou por instituição
conveniada, observadas as normas legais e regulamentares específicas.
A certificação de conclusão de um curso poderá constituir requisito para a realização de
outro que o complemente.
A Escola desenvolverá as ações necessárias para que os cursos por ela organizados ou
ministrados sejam aproveitados na integralização dos currículos dos cursos que confiram
titulação acadêmica, oferecidos pelas instituições de ensino superior conveniadas.
A Escola também desenvolverá ações visando a, em médio prazo, obter do Ministério da Educação a autorização e o reconhecimento de cursos de pós-graduação por ela ministrados.
6.10. Organização de seminários, congressos, simpósios, ciclos de estudos, conferências, palestras
e atividades assemelhadas

Os eventos, tais como seminários, congressos, simpósios, conferências, palestras e assemelhados terão como objeto a discussão de temas atuais e relevantes, relacionados com os
interesses institucionais da Advocacia-Geral da União.
6.11. Parcerias com entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras

Na celebração de parcerias e convênios com entidades públicas e privadas, nacionais e
estrangeiras, visando ao atendimento dos objetivos da Escola, deve ser levada em conta,
quando for o caso, a disposição da instituição para, juntamente com a Escola, dimensionar
as necessidades, definir o conteúdo do curso ou evento, sua duração e forma de realização.
As parcerias e os convênios não se limitam às instituições de ensino e pesquisa. Serão
estabelecidas, também, com instituições e órgãos que desejem patrocinar a realização de
determinado curso, evento ou trabalho de pesquisa, relacionado com a atuação institucional
da Advocacia-Geral da União.
A celebração de parcerias e convênios com instituições não governamentais será precedida da aferição da ocorrência de eventual conflito de interesses.
6.12. Incentivo à produção de teses inovadoras

A Escola fomentará a realização de estudos e pesquisas que visem ao desenvolvimento
de novos métodos e técnicas de trabalho, relativos à advocacia pública e à formação de
identidade própria da Instituição.
Visando atender a esse objetivo, a Escola poderá instituir concursos de monografia, com
premiação para os primeiros colocados. A premiação poderá consistir em certa quantia em
dinheiro, participação em curso de especialização ou outra forma de incentivo.
As monografias selecionadas terão prioridade para publicação na Revista da AGU ou poderão ser objeto de edição de livro próprio sobre o tema, a critério do Comitê Editorial da Escola.
As teses inovadoras, qualquer que seja a razão de sua produção, desde que relacionadas
com os objetivos acima referidos, devem integrar o acervo do conhecimento que formará a
base de dados que a Escola manterá disponível a todos, inclusive ao público externo.
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6.13. Edição da Revista da Advocacia-Geral da União e promoção, divulgação e publicação de estudos e pesquisas

É de responsabilidade da Escola a publicação da Revista da AGU, nas suas formas virtual e impressa.
O conteúdo da Revista deve ter pertinência com os interesses defendidos pela Instituição.
Além da Revista da AGU, a Escola poderá utilizar outros meios para divulgar trabalhos
relevantes, produzidos no âmbito da Instituição.
As matérias a serem publicadas na Revista ou em outros meios de divulgação serão previamente examinadas e aprovadas pelo Comitê Editorial. Independem desse exame e aprovação prévios a divulgação de notícias de interesse da Instituição.
6.14. Construção de acervo do conhecimento

O conhecimento produzido no âmbito da Escola, tais como cursos, palestras, estudos,
monografias, etc., será armazenado, inclusive em meio eletrônico, e disponibilizado à consulta de todos que tenham interesse.
O sistema de armazenagem das informações deve proporcionar a fácil localização do assunto que esteja sendo pesquisado.
A localização dos assuntos publicados na Revista da AGU deve ser feita mediante sistema de busca que utilize palavras-chaves.
A Escola proporcionará acesso aos bancos de dados e de informações das diversas Unidades da AGU e da PGF, mediante sistema de busca instituído em sua página na internet. As
Unidades poderão estabelecer níveis de acesso às informações por elas disponibilizadas,
visando a preservar aquelas que não devam ser do conhecimento do público externo, observando-se, sempre, o princípio da publicidade como regra na administração pública.
A Escola contará com o apóio necessário da área de informática da AGU para implementar esta estratégia até o final deste ano.
6.15. Fórum de debates

O Fórum de debates destina-se à discussão de temas de interesse da Instituição, sendo
seu uso exclusivo dos servidores e dos membros desta.
O atual Fórum AGU será transposto para a Escola, com as devidas alterações que visem
a redefinir atribuições e melhorar o seu uso.
6.16. Cadastro de profissionais

A Escola formará cadastro de profissionais habilitados a ministrar cursos e palestras sobre temas de interesse da Advocacia-Geral da União.
A Escola expedirá comunicado dirigido a todos os servidores e membros da Instituição
informando-lhes da formação desse cadastro e solicitando, aos que desejarem integrá-lo, o
envio dos respectivos currículos, os quais devem ser analisados e catalogados de acordo com
a área de especialização.
Os palestrantes, tutores, instrutores, etc., serão avaliados após cada evento que, nessa
qualidade, tenham tido participação, visando a manter no cadastro aqueles que tenham
revelado não apenas domínio do assunto, mas, também, boa didática, capacidade de motivação e de transmissão do conhecimento.
7. Plano Anual de Atividades

O Plano Anual de Atividades da Escola será elaborado pela Coordenação de Ensino até
o dia 15 do mês de novembro do ano anterior ao de sua execução. O Diretor da Escola submeterá o Plano ao Conselho Consultivo, que emitirá parecer conclusivo, para fins de aprovação pelo Advogado-Geral da União.
Na elaboração do Plano serão levadas em consideração, também, as solicitações de cursos e
eventos feitas durante o ano e que não tenham sido objeto de execução no próprio ano, bem como
os que tenham integrado o Plano em execução do ano em curso mas que não tenham sido executados. Nessa hipótese, deve-se aferir a persistência da necessidade que motivou a solicitação.
As solicitações de cursos ou eventos que se refiram, genericamente, a ramos do conhecimento, tais como “Direito Civil”, “Direito Comercial”, “Direito Constitucional”, “Informática”, etc., não serão atendidas nem incluídas no Plano Anual de Atividades.
Os cursos ou eventos que forem incluídos no Plano Anual de Atividades deverão estar
consolidados por assunto, com indicação das Unidades solicitantes, o número de servidores
que deles participarão e a estimativa dos respectivos custos (incluindo material didático,
remuneração de professores, diárias, passagens, etc.).
O Plano deverá especificar se o curso ou evento será realizado no próprio local de exercício do servidor participante, em outra localidade ou a distância, bem como o período
provável de sua realização.
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Os cursos que se refiram a demandas que sejam comuns a diversas unidades da PGU e
da PGF devem ser estruturados, prioritariamente, para realização a distância.
O Plano Anual de Atividades ficará disponível a todos, na página da Escola, na internet.
Todos os cursos e eventos organizados pela Escola, não previstos no Plano Anual de Atividades ou cujo cronograma de execução não esteja previsto nesse Plano ou tenha sido
alterado, serão amplamente divulgados com a necessária antecedência, visando a possibilitar
aos interessados candidatarem-se à participação.
8. Realização de evento não previsto no Plano Anual de Atividades

A realização de curso ou evento não previsto no Plano Anual de Atividades da Escola
será precedida de aprovação do Advogado-Geral da União, mediante apresentação de projeto, que especificará:
I – a justificativa de sua necessidade;
II – o público alvo, com indicação do quantitativo de participantes;
III – o conteúdo programático;
IV – o cronograma das atividades, com a respectiva carga horária e duração;
V – o local de realização; e
IV - os custos, com suas respectivas discriminações.
9. Cronograma das atividades
ESTRATÉGIA
6.1. Compatibilização das ações
com as necessidades da AGU
6.2. Identificação de demandas
6.3.Participação interativa dos
envolvidos
. criação do site
. disponibilização do formulário
eletrônico
. regulamento do site
6.4. Organização dos cursos – de
acordo com a classificação proposta

INÍCIO DA IMPLEMENTÇÃO

CONCLUSÃO

Imediato

Atividade permanente

Imediato

Atividade permanente

Imediato
Out/2005

Out/2005
Out/2005

Imediato

Out/2005

Jan/2006

Atividade permanente

6.5. Critérios de seleção e compromisso com a Instituição

Imediato, com revisão da Portaria nº 219,
de 26.03.2002

6.6. Proposta pedagógica
6.7. Sistema modular de cursos
6.8. Certificação dos cursos

Jan/2006
Jan/2006
Imediato
Início dos estudos para estabelecer critérios
de pontuação dos cursos:
- para fins de remoção;
- para fins de promoção por merecimento:
imediatamente após a aprovação deste Projeto.

30.06.2005, para
apresentação de nova
minuta de portaria
Atividade permanente
Atividade permanente
Atividade permanente
Dez/2006: edição do Ato
do Advogado-Geral da
União estabelecendo os
critérios de pontuação
dos cursos.

Imediato

Atividade permanente

6.9. Valorização dos cursos
6.10. Organização de seminários e
atividades assemelhadas
6.11. Parcerias com entidades
públicas e privadas

Imediato

Atividade permanente

6.12. Incentivo à produção de teses
inovadoras

Elaboração do Projeto de Incentivo à Produção de teses inovadoras: imediato.

6.13. Edição da Revista da AGU

Já implementada
Início dos estudos visando a elaboração de Projeto
de Construção de Acervo do Conhecimento da
AGU: 30 dias após a aprovação deste Projeto;
Início dos estudos visando a elaboração de
Projeto de Acesso, via Escola, aos bancos de
dados e informações das Unidades da AGU e
PGF: 30 dias após a aprovação deste Projeto
Já iniciada. A redefinição do sistema deve ser
iniciada de imediato
Imediato, mediante a elaboração do regulamento
e transposição do atual Fórum da AGU.

6.14. Construção de acervo do
conhecimento

6.15. Fórum de debates
6.16. Cadastro de profissionais

Jun/2006, com a edição do
Ato do Advogado-Geral da
União, aprovando o Projeto.
Atividade permanente

Dez/2005, para que
ambos os Projetos
estejam desenvolvidos
e implantados.

Dez/2005
Dez/2005. Atualização
permanente

Imediato
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PORTARIA Nº 956, DE 14 DE OUTUBRO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os in-

cisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados pela Medida Provisória
nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela ProcuradoriaGeral Federal;
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado do Mato Grosso do Sul já instalada
vem exercendo, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso do
Sul, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24
de agosto de 2001;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação pessoal e notificação pessoal;
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado do Mato Grosso do Sul dispõe de
estrutura física e logística adequada à assunção da representação judicial das autarquias e
fundações públicas federais, atualmente exercida em conjunto com a Procuradoria da União
no Estado do Mato Grosso do Sul, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado do Mato Grosso do Sul, já instalada, assumirá,
em caráter exclusivo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais,
atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória
nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso do Sul.
Parágrafo Único. A Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso do Sul manterá
estreita articulação com a Procuradoria Federal no Estado do Mato Grosso do Sul, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e fundações públicas
federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 18.10.2005.

PORTARIA Nº 1.117, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVIII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo
em vista o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 2002, e nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1° determinar que as atividades de assessoramento jurídico aos órgãos e autoridades
da Administração Federal direta sediados em Palmas/TO sejam realizadas pelo Núcleo de
Assessoramento Jurídico em Goiânia/GO, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.313
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 5.12.2005.

313
O prazo de que trata esta Portaria foi renovado por 60 (sessenta) dias, pela Portaria nº 166, de 14 de fevereiro de
2006, publicada no Diário oficial de 16.2.2006.
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PORTARIA Nº 1.118, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2005.
Dispõe sobre as unidades de difícil provimento
da Advocacia-Geral da União e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4°, I,

da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o art. 36, parágrafo
único, incisos I e II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
Considerando que existem unidades de lotação da Advocacia-Geral da União que apresentam histórico de carência de Advogados da União;
Considerando que a lotação de tais unidades permanece gravemente comprometida,
mesmo após a realização de concurso de remoção ou de concurso público para preenchimento de cargos de Advogado da União;
Considerando que as unidades que apresentam as características acima referidas devem
ser consideradas como de difícil provimento; e
Considerando a necessidade de regulamentar o disposto no art. 17 da Portaria n°
459/AGU, de 31 de maio de 2005, que trata da remoção a pedido, a critério da Administração, de Advogados da União lotados em unidades de lotação de difícil provimento, resolve:
Art. 1° Poderão ser consideradas como de difícil provimento as unidades de lotação da
Advocacia-Geral enquadradas nos seguintes critérios:
I - histórico de carência de Advogados da União; e
II - acentuada necessidade de Advogados mesmo após a realização de concurso de remoção ou de concurso público para provimento de cargos de Advogado da União.
Art. 2° Ao Advogado da União que estiver lotado ou for removido para qualquer das unidades de lotação da Advocacia-Geral da União definidas como de difícil provimento, e ali
permanecer em efetivo exercício pelo prazo mínimo de dois anos, ininterruptos, a contar da
publicação desta Portaria, poderá ser concedida remoção, a pedido, para a localidade de sua
preferência, independente de concurso de remoção, a critério da Administração (art. 36,
parágrafo único, II, da Lei nº 8.112, de 1990), condicionada à existência de vaga na localidade pretendida e ao interesse do serviço.
Art. 3° O Advogado que atender aos requisitos de lotação e de exercício de que trata o
art. 2° terá prioridade na escolha das vagas oferecidas em concurso de remoção.
Parágrafo único. A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotará as medidas
necessárias para que o sistema de informática utilizado em concursos de remoção assegure a
prioridade referida no caput.
Art. 4° Em caso de empate na escolha de vagas com fundamento nos arts. 2° ou 3°, serão aplicadas as regras de desempate dos concursos de remoção.
Art. 5° Observados os critérios referidos no art. 1°, são consideradas de difícil provimento as unidades de lotação relacionadas no Anexo.
Parágrafo único. A relação das unidades de difícil provimento poderá ser revista periodicamente pelo Advogado-Geral da União, preservando-se as situações jurídicas dos Advogados removidos com fundamento nesta Portaria.
Art. 6° As remoções para as unidades definidas como de difícil provimento serão efetuadas com base no art. 36, I, da Lei n° 8.112, de 1990.
Art. 7° Os interessados em serem removidos para as unidades referidas no Anexo deverão manifestar-se por meio de formulário disponível no campo "Concursos" Remoção Formulário, no sítio www.agu.gov.br.
Parágrafo único. As manifestações referidas no caput não geram direitos subjetivos aos
interessados, tendo em vista que as remoções para as unidades de difícil provimento levarão
em consideração, dentre outros fatores, o interesse do serviço das unidades em que estejam
lotados.
Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 06.12.2005.
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ANEXO
(Anexo alterado pela Portaria nº 424, de 1º.4.2008)

UF

MUNICÍPIO

AC

Rio Branco

AM

Manaus

AP
MT

Macapá
Cuiabá
Belém
Santarém
Porto Velho
Boa Vista

PA
RO
RR

UNIDADE DE LOTAÇÃO
Procuradoria da União no Estado do Acre
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Rio Branco
Procuradoria da União no Estado do Amazonas
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Manaus
Procuradoria da União no Estado do Amapá
Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso314
Procuradoria da União no Estado do Pará
Procuradoria-Seccional da União em Santarém
Procuradoria da União no Estado de Rondônia
Procuradoria da União no Estado de Roraima

PORTARIA Nº 1.165, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e
11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180-35,
de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal;
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado do Paraná já instalada vem exercendo, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Paraná, a representação
judicial das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União
na forma dos arts. 11-A e 11-B a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação pessoal e notificação pessoal;
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado do Paraná dispõe de estrutura física e logística adequada à assunção da representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atualmente exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Paraná, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado do Paraná, já instalada, assumirá, em caráter
exclusivo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atribuída à
Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.18035, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo exercida em conjunto com a Procuradoria
da União no Estado do Paraná.
Parágrafo Único - A Procuradoria da União no Estado do Paraná manterá estreita articulação
com a Procuradoria Federal no Estado do Paraná, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de
interesse das autarquias e fundações públicas federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 20.12.2005.

314
A Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso foi declarada como unidade da AGU de difícil provimento,
conforme a Portaria nº 424, de 1º.4.2008.
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PORTARIA Nº 1.166, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados pela Medida Provisória
nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela ProcuradoriaGeral Federal;
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado de Santa Catarina já instalada vem exercendo, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado de Santa Catarina, a representação
judicial das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na
forma dos arts. 11-A e 11-B a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação pessoal e notificação pessoal;
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado de Santa Catarina dispõe de estrutura
física e logística adequada à assunção da representação judicial das autarquias e fundações
públicas federais, atualmente exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado
de Santa Catarina, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado de Santa Catarina, já instalada, assumirá, em
caráter exclusivo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais,
atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória
nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado de Santa Catarina.
Parágrafo Único - A Procuradoria da União no Estado de Santa Catarina manterá estreita
articulação com a Procuradoria Federal no Estado de Santa Catarina, emprestando-lhe o
apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e dossiês de que disponha acerca de
casos e processos judiciais de interesse das autarquias e fundações públicas federais que
representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão
a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força do
disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, com as
alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º da
IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 20.12.2005.

PORTARIA Nº 423, DE 5 DE MAIO DE 2006.
Institui os padrões mínimos de infra-estrutura tecnológica para o desempenho de atividades jurídicas e administrativas no âmbito da AdvocaciaGeral da União - AGU e da Procuradoria-Geral
Federal - PGF, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
Considerando a proposta conjunta apresentada pela Comissão de Contencioso Judicial e
pela Comissão de Ações da Seguridade Social, por intermédio da Subcomissão de Acompanhamento dos Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos - SPE, que observou, dentre
outros, a implantação, nos Juizados Especiais Federais, de sistemas de processos judiciais
eletrônicos, e a iminente adoção desse modelo pelos demais órgãos do Poder Judiciário; a
movimentação crescente de processos judiciais eletrônicos nas unidades da Advocacia-Geral
da União - AGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF; a necessidade de integração e troca
de informações entre os sistemas da AGU e seus órgãos vinculados e os sistemas do Poder
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Judiciário; e, a necessidade de atualização e adequação da infra-estrutura da AGU e da PGF
em razão das inovações tecnológicas implantadas pelo Poder Judiciário; e
Considerando a conveniência de instituir padrões mínimos de infra-estrutura tecnológica para
o desempenho de atividades jurídicas e administrativas no âmbito da AGU e da PGF, resolve:
Art. 1º Instituir os padrões mínimos de infra-estrutura tecnológica para o desempenho de
atividades jurídicas e administrativas no âmbito da Advocacia-Geral da União - AGU e da
Procuradoria-Geral Federal - PGF.
§ 1° Os padrões serão revistos anualmente pela Comissão de Assessoramento à Gestão
Institucional - CAGI, mediante proposta da Comissão de Contencioso Judicial - CCJ, da
Consultoria-Geral da União - CGU, da Corregedoria-Geral da Advocacia da União – CGAU
e da Escola da AGU, bem como em decorrência de novas diretrizes de Governo ou de necessidade de atualização de tecnologias.
§ 2° Compete à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União - SG/AGU receber, consolidar e submeter à CAGI as propostas referidas no § 1°, juntamente com análise do impacto orçamentário e financeiro pertinentes.
Art. 2º Os microcomputadores em uso destinados às atividades jurídicas e administrativas no âmbito da AGU e da PGF devem possuir a seguinte configuração mínima:
I - para apoio às atividades contenciosas, atuação em sistemas judiciais corporativos e
demais atividades administrativas:
a) microprocessador de 750Mhz;
b) memória RAM de 128Mb;
c) monitor CRT de 15'';
d) leitora de CD; e
e) disco rígido de 40Gb.
II - para atuação jurídica em processos judiciais convencionais ou eletrônicos, desempenho de atividades consultivas, correicionais e educacionais:
a) microprocessador de 1.8Ghz;
b) memória RAM de 256Mb;
c) monitor CRT de 15'';
d) leitora de CD; e
e) disco rígido de 40Gb.
Art. 3º As novas aquisições de microcomputadores devem observar a seguinte configuração mínima:
I - microprocessador de 3Ghz;
II - memória RAM de 512Mb;
III - monitor CRT de 17'';
IV - gravadora de CD; e
V - disco rígido de 60Gb.
§ 1º A aquisição de microcomputadores destinados à atuação jurídica e a atividades administrativas em sistemas judiciais corporativos deve possuir em sua configuração mínima a
especificação de monitor LCD de 17''.
§ 2º A aquisição de microcomputadores destinados à atuação em processos judiciais eletrônicos deve possuir em sua configuração mínima a especificação de monitor LCD de 19''
ou de 2 monitores LCD de 15'' com funcionamento integrado.
§ 3º Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de três anos.
Art. 4º As aquisições futuras de notebooks devem observar as seguintes configurações mínimas:
I - microprocessador de 2.3Ghz;
II - memória RAM de 1GB;
III - gravadora de CD;
IV - disco rígido de 60Gb; e
V - monitor de 14” a 15”.
Parágrafo único. Os notebooks a serem adquiridos serão distribuídos preferencialmente
aos servidores que desempenham atividades externas.
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Art. 5º Os microcomputadores em uso na AGU e na PGF devem possuir a seguinte configuração mínima de software:
I - suíte de escritório (aplicativos de edição de texto, planilhas e apresentações);
II - versão atualizada de navegador de internet compatível
com os sistemas da AGU;
III - versão atualizada de programa anti-vírus;
IV - versão atualizada de aplicativo de proteção contra spywares ;
V - aplicativo de coleta de configuração de equipamentos;
VI - aplicativo de suporte técnico remoto;
VII - Crystal Report Viewer (visualizador de relatórios utilizado no Sistema Integrado
de Controle das Ações da União - SICAU);
VIII - versão atualizada de visualizador de arquivos no formato PDF;
IX - aplicativo gerador de arquivos no formato PDF; e
X - visualizador de arquivos no formato TIF.
§ 1º As aquisições e instalações de aplicativos similares aos relacionados neste artigo, ou
que possuam características e finalidades específicas, sejam de plataforma aberta ou proprietária, deverão ser solicitadas à SG/AGU com as devidas justificativas técnicas.
§ 2º Os equipamentos utilizados para operação do SICAU que possuam licença do Windows 98
deverão ser priorizados na atualização de licenças de sistema operacional ou em sua substituição.
Art. 6º As impressoras em uso na AGU e na PGF, assim como as objeto de aquisições
futuras, devem observar os seguintes requisitos:
I - impressão a laser;
II - ciclo de impressão de:
a) 8.000 páginas por mês para atendimento de até 5 usuários simultâneos;
b) 65.000 páginas por mês para atendimento de 5 a 10 usuários simultâneos; ou
c) acima de 100.000 páginas por mês para atendimento médio de 20 usuários simultâneos.
Art. 7º Os scanners em uso na AGU e na PGF devem ter ciclo mínimo de mapeamento
de imagens de 20 páginas por minuto e resolução mínima de 200 dpi. Parágrafo único.
Todas as unidades da AGU e da PGF devem dispor de, no mínimo, um scanner.
Art. 8º Os serviços de correio eletrônico em uso no âmbito da AGU e da PGF devem
possuir os seguintes requisitos mínimos:
I - caixa postal de uso pessoal com capacidade de armazenamento de 10Mb; e
II - caixa postal de uso corporativo com capacidade de armazenamento de 70Mb.
Parágrafo único. Dentro do prazo de até dois anos, a contar da publicação desta Portaria,
os serviços de correio eletrônico em uso no âmbito da AGU e da PGF deverão funcionar de
acordo com os seguintes requisitos mínimos:
I - caixa postal de uso pessoal com capacidade de armazenamento de 100Mb;
II - caixa postal de uso corporativo com capacidade de armazenamento de 700Mb; e
III - capacidade de anexação de arquivos com até 10Mb.
Art. 9° As redes locais das unidades da AGU e da PGF devem possuir os seguintes requisitos técnicos mínimos:
I - padrão de 10/100Mbits;
II - estruturação com switches;
III - maximização de uso de switches exclusivamente por empilhamento; e
IV - cabeamento estruturado.
Art. 10. A capacidade dos acessos para o tráfego de dados eletrônicos das unidades da AGU e
da PGF deverá ser expandida quando a média de utilização atingir uma constante de 60%.
Art. 11. A Procuradoria-Geral da União, a Consultoria-Geral da União, a SecretariaGeral do Contencioso, a Procuradoria-Geral Federal, a Corregedoria-Geral da Advocacia da
União e a Escola da AGU encaminharão anualmente à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral
da União proposta de aquisição dos equipamentos necessários ao desempenho das atividades
que lhes são afetas, fundamentada nos termos desta Portaria.
Parágrafo único. As aquisições de equipamentos fora dos padrões estabelecidos nesta
Portaria, inclusive impressoras de alta resolução ou com características específicas, deverão
ser solicitadas com as respectivas justificativas técnicas.
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Art. 12. A Subcomissão de Acompanhamento dos Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos - SPE, com a assistência técnica da SG/AGU e da Gerência-Executiva do SICAU GESICAU, promoverá, no prazo de até noventa dias, a contar da publicação desta
Portaria, levantamento da quantidade de scanners necessários às atividades do contencioso da AGU e da PGF, bem como do quantitativo ideal de notebooks a serem distribuídos
para atuação em audiências nos Juizados Especiais Federais.
Parágrafo único. A atuação em audiência com notebook poderá ser complementada com
a contratação de serviços de acesso à rede via telefonia celular.
Art. 13. A distribuição de equipamentos no âmbito das unidades observará as respectivas definições de uso de que tratam os arts. 2º, 3º e 4º desta Portaria.
Parágrafo único. A SG/AGU coordenará a distribuição dos equipamentos para as unidades, indicando nominalmente os usuários, quando necessário, mediante proposta da Comissão de Contencioso Judicial, da Consultoria-Geral da União, da Corregedoria-Geral da
Advocacia da União e da Escola da AGU, em suas respectivas áreas de atuação.
Art. 14. Fica recomendada a adoção do disposto nesta Portaria às autarquias e fundações
públicas federais em relação aos órgãos de execução da PGF junto a elas instalados, bem
como aos Ministérios em relação às Consultorias Jurídicas.
Art. 15. Todas as unidades e órgãos de execução da AGU e da PGF deverão informar,
em 30 dias, em sistema eletrônico disponibilizado na REDEAGU, os dados referentes à sua
infra-estrutura tecnológica local, mantendo-os atualizados para que possam subsidiar a
definição de metas para sua adequação às propostas anuais de aquisição de equipamentos.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 9.5.2006.

PORTARIA Nº 429, DE 12 DE MAIO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do

art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no
art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, nos Atos Regimentais nº 1, de 22 de janeiro
de 2002, nº 3, de 10 de abril de 2002, e considerando o que consta do Processo nº
00400.000001/2006-45, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em São José dos Campos
-SP, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de
Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos, com a incumbência de prestar assessoramento jurídico aos seguintes órgãos, bem como aos seus titulares:
I - Campo de Provas Brigadeiro Velloso;
II - Centro de Lançamento da Barreira do Inferno; (Excluído desta Portaria pela Portaria nº 121, de 26.1.2009)
III - Centro de Lançamento de Alcântara; (Excluído desta Portaria pela Portaria nº 121, de 26.1.2009)
IV - Centro Técnico Aeroespacial;
V- Instituto Tecnológico da Aeronáutica;
VI - Instituto de Aeronáutica e Espaço;
VII - Instituto de Fomento e Coordenação Industrial;
VIII - Instituto de Estudos Avançados;
IX - Grupamento de Infra-Estrutura e Apoio de São José dos Campos;
X - Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São José dos Campos;
XI - Grupo Especial de Ensaios em Vôo; e
XII - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Art. 2º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento no prazo de 60 (sessenta dias), cabendo à Secretaria-Geral da AdvocaciaGeral da União adotar todas as providências administrativas necessárias.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de15.5.2006.
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PORTARIA Nº 431, DE 11 DE MAIO DE 2006.
Dispõe sobre o registro e controle das peças jurídicas produzidas nos órgãos de direção e de execução da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, bem como das ações judiciais em que sejam parte a União, as suas autarquias e fundações, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
Considerando que o Sistema Integrado de Controle de Ações da União - SICAU é destinado ao registro e controle das peças jurídicas produzidas nos órgãos de direção e de execução da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, bem como das ações
judiciais em que sejam parte a União, as suas autarquias e fundações;
Considerando os sistemas de informática da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal que têm por finalidade o registro e controle de processos judiciais ou
administrativos, e da produção de peças jurídicas, bem como o armazenamento e a disponibilização de peças jurídicas, informações, orientações e outros dados referentes ao desempenho das atribuições institucionais;
Considerando a conveniência de centralizar a gestão dos sistemas de informática destinados a dar suporte ao desempenho das atribuições institucionais;
Considerando a necessidade de que os dados inseridos nos sistemas de informática sejam analisados e divulgados periodicamente;
Considerando o caráter estratégico dos recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação para o desempenho das atividades institucionais da Advocacia-Geral da União e da
Procuradoria-Geral Federal; e
Considerando a necessidade de estruturar o processo de planejamento corporativo do
emprego dos recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação, resolve:
Art. 1° O registro e o controle das peças jurídicas produzidas nos órgãos de direção e de
execução da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, bem como das
ações judiciais em que sejam parte a União, as suas autarquias e fundações, devem ser efetuados no Sistema Integrado de Controle de Ações da União - SICAU.
§ 1° Os sistemas de informática da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral
Federal destinados ao registro e controle de processos judiciais ou administrativos e da
produção de peças jurídicas, bem como os que tenham por finalidade o armazenamento e
disponibilização de peças jurídicas, informações, orientações e outros dados referentes ao
desempenho das atribuições institucionais, serão considerados, caso a caso, por decisão da
Comissão de Assessoramento à Gestão Institucional - CAGI, subsistemas do SICAU.
§ 2° O disposto no caput somente se aplica às unidades em que estejam implantados e
em funcionamento o SICAU ou os seus subsistemas.
Art. 2° O SICAU e os seus subsistemas serão geridos por uma Gerência Executiva GESICAU, instalada no âmbito do Gabinete do Advogado-Geral da União.
Parágrafo único. As atividades da GESICAU serão supervisionadas por um Adjunto do
Advogado-Geral da União, ou por outro representante do Gabinete do Advogado-Geral da
União, por este indicado.
Art. 3° Compete à GESICAU:
I - receber, analisar e manifestar-se quanto às demandas de desenvolvimento de novos
sistemas, submetendo-as à Comissão de Assessoramento à Gestão Institucional - CAGI;
II - receber, analisar e manifestar-se quanto às demandas de implementação ou de alteração de funcionalidades do SICAU e de seus subsistemas, encaminhando-as à CGRTI para
execução; (Redação dada pela Portaria nº 1.707, de 14 .12.2007)
III - acompanhar o desenvolvimento, a implantação, o funcionamento, a manutenção, a
expansão e a utilização do SICAU e de seus subsistemas;
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IV - gerir as tabelas corporativas utilizadas no SICAU e nos seus subsistemas;
V - definir os treinamentos necessários à utilização do SICAU e dos seus subsistemas,
elaborar o material dos cursos e indicar pessoal para ministrá-los;
VI - atribuir competências aos gestores locais e operadores do SICAU e dos seus
subsistemas;
VII – editar normas pertinentes a rotinas e procedimentos para operação do SICAU e
dos seus subsistemas;
VIII - definir, juntamente com as respectivas áreas interessadas, os modelos de relatórios
que serão gerados pelos sistemas;
IX - extrair relatórios periódicos dos sistemas e efetuar as análises pertinentes;
X - apresentar ao Advogado-Geral da União propostas de edição de normas referentes à
utilização do SICAU e de seus subsistemas.
XI - definir: (Redação dada pela Portaria nº 1.707, de 14 .12.2007)
a) o intercâmbio de informações dos sistemas da Advocacia-Geral da União com os do
Poder Executivo e do Poder Judiciário;
b) as diretrizes para a interoperabilidade do SICAU e de seus subsistemas; e
c) as diretrizes para a integração tecnológica dos processos de trabalho da AdvocaciaGeral da União com os órgãos do Poder Judiciário.
Parágrafo único. Os treinamentos referidos no inciso V serão ministrados pela Escola da
Advocacia-Geral da União.
Art. 4º Compete ao Gerente de Tecnologia da Informação: (Redação dada pela Portaria nº
1.707, de 14 .12.2007)

I - a política de gestão de recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação;
II - o Plano Anual de Operações da área de Tecnologia de Informação e Comunicação;
III - o Plano Anual de Investimentos em Tecnologia de Informação e Comunicação; e
IV - o desenvolvimento e a implantação de sistemas corporativos.
Art. 5° Os Planos Anuais de Operações e de Investimentos de que tratam os incisos II e
III do art. 4º serão avaliados periodicamente pela CAGI.
Art. 6° Compete à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União prover os meios necessários ao desenvolvimento, à implantação, à manutenção e ao funcionamento dos sistemas de informática da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, cabendolhe a execução e a fiscalização de contratos, convênios, acordos ou outras formas de ajuste
porventura firmados.
Parágrafo único. A GESICAU poderá firmar acordos de nível de serviço com a Secretaria-Geral quanto aos requisitos, ao funcionamento e à utilização do SICAU e de
seus subsistemas.
Art. 7º A GESICAU poderá constituir Grupos Técnicos Específicos para auxiliá-la no
desempenho das competências que lhe são fixadas nesta Portaria. (NR) (Redação dada pela
Portaria nº 1.707, de 14 .12.2007)

Art. 8° A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União encaminhará à GESICAU, no
prazo de até sessenta dias a partir da publicação desta Portaria, relação dos sistemas de
informática existentes e em desenvolvimento no âmbito da Advocacia-Geral da União e da
Procuradoria-Geral Federal sob sua responsabilidade, prestando-lhe as informações necessárias ao desempenho de suas competências.
Parágrafo único. Os órgãos de direção e de execução da Advocacia-Geral da União
e da Procuradoria-Geral Federal encaminharão à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral
da União, no prazo de até trinta dias a partir da Publicação desta Portaria, as informações referentes aos sistemas de informática utilizados em âmbito local, especialmente
quanto à sua finalidade.
Art. 9° Fica revogada a Portaria n° 81/AGU, de 14 de fevereiro de 2003.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 15.5.2006.
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PORTARIA Nº 496, DE 23 DE MAIO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art.14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado de Goiás exerce
a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força da
Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação
da Procuradoria Federal no Estado de Goiás e ao início de sua atividade finalística,
resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado de Goiás, com sede em Goiânia,
com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do
Goiás, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais até agora por
esta exercida, na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001.
Parágrafo único. A Procuradoria Federal no Estado de Goiás assumirá, gradativamente,
a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado de Goiás.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 25.5.2006. [Retificada no D.O. de 31.5.2006.]

PORTARIA Nº 690, DE 17 DE JULHO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO, no uso de atribuições que lhe confe-

re o inciso I do art. 4º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o que consta do Processo nº 00416.003679/2005-20, resolve:
Art. 1º Autorizar o funcionamento do escritório de representação da Advocacia-Geral da
União, na cidade de Bagé/RS.
Art. 2º O Procurador-Seccional da União em Rio Grande/RS diligenciará junto aos órgãos judiciais no sentido de que as notificações e intimações dos atos processuais sejam
efetuadas diretamente na pessoa do Advogado da União designado como responsável pelo
escritório de representação na cidade de Bagé/RS.
Art. 3º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotará todas as providências
administrativas necessárias à implantação e ao funcionamento do escritório.
Art. 4º Caberá ao Procurador-Geral da União, por indicação do Procurador-Regional da
União, designar o Advogado da União para atuar no escritório de representação de que trata
esta Portaria.
MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA
D. O. de 19.7.2006.

PORTARIA Nº 691, DE 17 DE JULHO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO, no uso de atribuições que lhe confe-

re o inciso I do art. 4º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o que consta do Processo nº 00416.003680/2005-54, resolve,
Art. 1º Autorizar o funcionamento do escritório de representação da Advocacia-Geral da
União, na cidade de Uruguaiana/RS.
Art. 2º O Procurador-Seccional da União em Santa Maria/RS diligenciará junto aos órgãos judiciais no sentido de que as notificações e intimações dos atos processuais sejam
efetuadas diretamente na pessoa do Advogado da União designado como responsável pelo
escritório de representação na cidade de Uruguaiana/RS.
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Art. 3º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotará todas as providências
administrativas necessárias à implantação e ao funcionamento do escritório.
Art. 4º Caberá ao Procurador-Geral da União, por indicação do Procurador-Regional da
União, designar o Advogado da União para atuar no escritório de representação de que trata
esta Portaria.
MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA
D. O. de 19.7.2006.

PORTARIA Nº 712, DE 21 DE JULHO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confe-

re o inciso I do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o que consta do Processo nº 00416.003682/2005-43, resolve:
Art. 1º Autorizar o funcionamento do escritório de representação da Advocacia-Geral da
União, na cidade de Guarapuava - PR.
Art. 2º O Procurador-Chefe da União no Estado do Paraná diligenciará junto aos órgãos
judiciais no sentido de que as notificações e intimações dos atos processuais sejam efetuadas
diretamente na pessoa do Advogado da União designado como responsável pelo escritório
de representação na cidade de Guarapuava – PR.
Art. 3º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotará todas as providências
administrativas necessárias à implantação e ao funcionamento do escritório.
Art. 4º Caberá ao Procurador-Geral da União, por indicação do Procurador-Chefe da União no Paraná, designar o Advogado da União para atuar no escritório de representação de
que trata esta Portaria.
MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA
D. O. de 26.7.2006.

PORTARIA Nº 713, DE 21 DE JULHO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confe-

re o inciso I do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o que consta do Processo nº 00416.003681/2005-07, resolve:
Art. 1º Autorizar o funcionamento do escritório de representação da Advocacia-Geral da
União, na cidade de Criciúma - SC.
Art. 2º O Procurador-Chefe da União em Santa Catarina diligenciará junto aos órgãos
judiciais no sentido de que as notificações e intimações dos atos processuais sejam efetuadas
diretamente na pessoa do Advogado da União designado como responsável pelo escritório
de representação na cidade de Criciúma - SC.
Art. 3º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotará todas as providências
administrativas necessárias à implantação e ao funcionamento do escritório.
Art. 4º Caberá ao Procurador-Geral da União, por indicação do Procurador-Chefe da União em Santa Catarina, designar o Advogado da União para atuar no escritório de representação de que trata esta Portaria.
MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA
D. O. de 26.7.2006.

PORTARIA Nº 826, DE 31 DE AGOSTO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art.14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado do Piauí exerce
a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força da
Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
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Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado do Piauí e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado do Piauí, com sede em Teresina,
com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do
Piauí, a representação judicial das autarquias e fundações até agora por esta exercida, na
forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo Único. A Procuradoria Federal no Estado do Piauí assumirá, gradativamente,
a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado do Piauí.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 1º.9.2006.

PORTARIA Nº 905, DE 29 DE SETEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o

disposto nos incisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art.14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, Considerando a
necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral
Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na forma
disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002; Considerando a circunstância de que
a Procuradoria da União no Estado de Alagoas exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força da Medida Provisória nº 2.18035, de 24 de agosto de 2001; Considerando a existência de estrutura física e logística
adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado de Alagoas e ao início de sua
atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado de Alagoas, com sede em Maceió, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado
de Alagoas, a representação judicial das autarquias e fundações até agora por esta exercida,
na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo Único. A Procuradoria Federal no Estado de Alagoas assumirá, gradativamente, a
representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado de Alagoas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 3.10.2006.

PORTARIA Nº 982, DE 27 DE OUTUBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista
o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1,
de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, e considerando o que consta do
processo 00400.001673/2005-97, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Rio Branco/AC, órgão
integrante da Consultoria-Geral da União,coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento até 30 de junho de 2007, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União adotar todas as providências administrativas necessárias.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 30.10.2006.
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PORTARIA Nº 983, DE 27 DE OUTUBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista
o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e nos Atos Regimentais nº 1,
de 22 de janeiro de 2002, e nº 3, de 10 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Fica implantado o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Manaus/AM, órgão integrante da Consultoria-Geral da União, coordenado pelo Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos.
Art. 2º O Núcleo de Assessoramento Jurídico de que trata esta Portaria deverá entrar em
funcionamento até 30 de junho de
2007, cabendo à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotar todas as providências administrativas necessárias.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 30.10.2006.

PORTARIA Nº 1.052, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 9.469,

de 10 de julho de 1997 e o Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto
na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 (art. 4º, incisos I, VI, XII, XIII e XVIII e
art. 28, inciso II), na Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002 (art. 9º), na Medida Provisória nº 2.22943, de 6 de setembro de 2001 (art. 38, § 1º, inciso II), na Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001
(art. 10), e no Decreto nº 4.250, de 27 de maio de 2002 (art. 2º), Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 401.436/GO, que declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 11 da Medida Provisória nº 2.225-45, de 04 de
junho de 2001, de modo a excluir do seu alcance as hipóteses em que o servidor se recuse, explícita ou tacitamente, a aceitar o parcelamento previsto no dispositivo; Considerando a Resolução
nº 52, de 13 de julho de 2005, do Senado Federal, que suspendeu parcialmente, sem redução de
texto, a execução do art. 11 da Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001, ficando excluído do seu
alcance as hipóteses em que o servidor se recuse, explícita ou tacitamente, a aceitar o parcelamento previsto no dispositivo, em virtude da declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 401.436/GO; Considerando a relevância da
redução do número de demandas judiciais, em atenção ao Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano e ao Movimento pela Conciliação - “Conciliar é Legal” - do
Conselho Nacional de Justiça; Considerando a conveniência, a oportunidade e a economia que a
transação judicial proporcionará, resolve:
Art. 1º Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal e seus integrantes ficam autorizados a realizar transação judicial para extinguir
processos judiciais que tenham por objeto o pagamento, em parcela única, do passivo ainda
não liquidado previsto no artigo 11 da Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001, referente à
aplicação aos servidores civis do Poder Executivo Federal da diferença de 3,17% (três inteiros
e dezessete centésimos por cento), desde que atendidos os seguintes requisitos:
I - somente podem ser objeto de transação os valores não prescritos;
II - os pagamentos serão feitos exclusivamente mediante Requisição de Pequeno Valor RPV, no prazo legal;
III - a transação somente ocorrerá se houver redução de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da condenação e se o autor da ação se responsabilizar pelos honorários
de seu advogado e eventuais custas judiciais, aceitando ainda a incidência de juros de mora
desde a citação válida no percentual máximo de 0,5% (meio por cento) ao mês, bem como o
desconto dos impostos e das contribuições respectivas;
IV - a transação fica limitada ao valor correspondente a cinqüenta e quatro saláriosmínimos vigentes na data da sua propositura; e
V - o termo da transação conterá, obrigatoriamente, cláusula de renúncia a direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial, e deverá
ser comunicado, pelas Procuradorias, ao órgão de recursos humanos do autor da ação, para
que seja suspenso o pagamento administrativo das parcelas vincendas nos termos do artigo
11 da Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001.
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Art. 2º A transação que se realizar com base nesta Portaria não configura reconhecimento de
direito dos autores das ações, mas tão somente o acatamento a decisões judiciais irreversíveis.
Art. 3º Caberá aos titulares da Procuradoria-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal
orientar suas unidades e respectivos integrantes sobre o fiel cumprimento desta Portaria, devendo,
inclusive, estabelecer, em conjunto, termo padrão de transação a ser por todos observado.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 9.11.2006.

PORTARIA Nº 1.053, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº

9.469, de 10 de julho de 1997 e o Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 (art. 4º, incisos I, VI, XII e
XVIII e art. 28, inciso II), na Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001 (art. 10), e no Decreto nº
4.250, de 27 de maio de 2002 (art. 2º), Considerando a Súmula nº 13 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais e a iterativa jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (entre outros, v. Acórdãos nos REsp's nºs 457.164/PE,
478.902/MG, 479.052/BA, 511.296/MG, 527.048/PR - Quinta Turma; e nos REsp's nºs
527.031/RS, 543.917/MG, 584.470/SC, 585.109/MG, 645.176/PE - Sexta Turma); Considerando que os recursos extraordinários interpostos e os respectivos agravos não foram acolhidos
no Supremo Tribunal Federal (entre outros, v. Acórdãos nos AgRg's nos RE's nºs 437.059/RJ,
442.850/RJ, 443.507/RJ, 444.154/RJ, 445.018/RJ – Primeira Turma; e nos AgRg's nos RE's
nºs 424.577/MG, 435.607/RJ, 436.210/RJ, 437.219/RJ, 448.905/RJ - Segunda Turma); Considerando a relevância da redução do número de demandas judiciais, em atenção ao Pacto de
Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano e ao Movimento pela Conciliação
- “Conciliar é Legal” - do Conselho Nacional de Justiça; Considerando a conveniência, a
oportunidade e a economia que a transação judicial proporcionará, resolve:
Art. 1º Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e seus integrantes ficam autorizados a realizar transação judicial para extinguir processos judiciais
ajuizados até 28 de dezembro de 2005 e que tenham por objeto a diferença pleiteada pelos
militares das Forças Armadas referente ao reajuste de 28,86% (vinte e oito inteiros e oitenta
e seis centésimos por cento), desde que atendidos os seguintes requisitos:
I - somente podem ser objeto de transação os valores relativos ao qüinqüênio não prescrito que antecede o ajuizamento da ação, limitados ao advento da Medida Provisória nº
2.131, de 28 de dezembro de 2000;
II - os pagamentos serão feitos exclusivamente mediante Requisição de Pequeno Valor RPV, no prazo legal;
III - a transação somente ocorrerá se houver redução de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da condenação e se o autor da ação se responsabilizar pelos honorários
de seu advogado e eventuais custas judiciais, aceitando ainda a incidência de juros de mora
desde a citação válida no percentual máximo de 0,5% (meio por cento) ao mês, bem como o
desconto dos impostos e das contribuições respectivas;
IV - a transação fica limitada ao valor correspondente a cinqüenta e quatro saláriosmínimos vigentes na data da sua propositura; e
V - o termo da transação conterá, obrigatoriamente, cláusula de renúncia a direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial.
Art. 2º A transação que se realizar com base nesta Portaria não configura reconhecimento de
direito dos autores das ações, mas tão somente o acatamento a decisões judiciais irreversíveis.
Art. 3º Caberá ao titular da Procuradoria-Geral da União orientar suas unidades e respectivos integrantes sobre o fiel cumprimento desta Portaria, devendo, inclusive, estabelecer
termo padrão de transação a ser por todos observado.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 9.11.2006.
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PORTARIA Nº 1.057, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVIII do art. 4º e art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e considerando o que
consta dos Processos nºs 00400.002169/2006-95 e 00400.002211/2006-78, resolve:
DETERMINAR

que o assessoramento jurídico ao Centro Espacial de Cachoeira Paulista/SP e à Escola de
Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá/SP, bem como aos seus titulares, será realizado pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico em São José dos Campos/SP.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 10.11.2006.

PORTARIA Nº 1.103, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, Considerando a necessidade de se
dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a
proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na forma disciplinada pela referida
Lei nº 10.480, de 2002; Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no
Estado de Rondônia exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações
públicas federais, por força da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado de Rondônia e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, com sede em Porto
Velho, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado
de Rondônia, a representação judicial das autarquias e fundações até agora por esta exercida,
na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo Único. A Procuradoria Federal no Estado de Rondônia assumirá, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado de Rondônia.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 21.11.2006.

PORTARIA Nº 1.145, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do

art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o que consta
do Processo nº 00400.014432/2003-46, resolve:
Art. 1º Autorizar o funcionamento do escritório de representação da Advocacia-Geral da
União, na cidade de Santo Ângelo - RS.
Art. 2º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotará todas as providências
administrativas necessárias à implantação e ao funcionamento do escritório.
Art. 3º Caberá ao Procurador-Geral da União, por indicação do Procurador-Regional da
União na 4ª Região, designar o Advogado da União para atuar no escritório de representação
de que trata esta Portaria.
Art. 4º O escritório de representação na cidade de Santo Ângelo - RS passará a ter efetivo funcionamento após as seguintes providências:
a) regularização formal do local de sua sede; e
b) indicação e efetivo exercício do Advogado da União e do corpo administrativo de apoio que nele devam atuar.
Art. 5º O Procurador-Regional da União na 4ª Região no Estado do Rio Grande do Sul
diligenciará junto aos órgãos judiciais no sentido de que as notificações e intimações dos
atos processuais sejam efetuadas diretamente na pessoa do Advogado da União designado
como responsável pelo escritório de representação na cidade de Santo Ângelo - RS.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 29.11.2006.
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PORTARIA Nº 1.149, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2006.
Dispõe sobre a utilização do Sistema Demandas,
para a prestação de informações relacionadas à
atividade correicional.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, Considerando a
necessidade de obter informações quanto às providências adotadas pelos Órgãos integrantes
e vinculados à Advocacia-Geral da União para resolução dos problemas identificados em
correições; Considerando que o Sistema Demandas é o sistema de informação por meio do
qual deverão ser prestadas informações sobre a adoção das medidas e providências sugeridas
pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União; e Considerando a necessidade de estabelecer normas para o registro de informações no referido Sistema, resolve:
Art. 1º Atribuir à Corregedoria-Geral da Advocacia da União - CGAU o acompanhamento, por meio do Sistema Demandas, das medidas e providências adotadas para a regularização, eficácia ou aprimoramento dos serviços dos órgãos sujeitos à sua atividade correicional.
Art. 2º Os órgãos integrantes da Advocacia-Geral da União - AGU, de direção superior,
de execução e de assistência ou subordinação direta e imediata ao Advogado-Geral da União, bem assim os órgãos vinculados à Instituição, deverão prestar, por intermédio do Sistema Demandas, informações sobre as providências de sua responsabilidade, que foram ou
que estão sendo adotadas, por recomendação da CGAU, aprovada pelo Advogado-Geral da
União, para a correção ou aprimoramento dos serviços de órgãos correicionados.
§ 1º A inserção das informações requeridas pela CGAU, no Sistema Demandas, competirá aos titulares dos órgãos referidos no caput e deverá ser feita no prazo assinalado.
§ 2º O titular de órgão de direção superior da AGU, da Procuradoria-Geral Federal e da
Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União - SGAGU poderá designar servidor como
responsável pela prestação das informações de que trata este artigo.
Art. 3º O acesso ao Sistema dar-se-á pelo Portal de Informações e Serviços da AGU,
disponível no endereço <http://redeagu/ ou pela página da AGU na rede mundial de computadores, no endereço www.agu.gov.br, na seção “Rede AGU”.
Parágrafo único. Para acessar o sistema, os servidores solicitarão a sua habilitação
por meio do endereço eletrônico gestordemandas@agu.gov.br, informando: nome completo, data de nascimento, nº da cédula de identidade e órgão expedidor, nº de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, nº de matrícula no Sistema de Administração de
Pessoal - SIAPE, órgão de lotação e de exercício, bem como o cargo efetivo e em comissão que ocupam.
Art. 4º A CGAU encaminhará, mensalmente, ao Gabinete do Advogado-Geral da União,
no prazo de até cinco dias úteis do mês subseqüente ao mês de referência, relatório consolidado das informações obtidas na forma do art. 2º.
Art. 5º A SGAGU dará o apoio necessário à utilização do Sistema Demandas pelos órgãos referidos no art. 2º.
Parágrafo único. A SGAGU disponibilizará, no prazo de até 60 dias, contado da data de
publicação desta Portaria, manual de procedimentos para o Sistema Demandas.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 29.11.2006.

PORTARIA Nº 1.163, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art.14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, Considerando a necessidade de se
dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a
proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na forma disciplinada pela referida
Lei nº 10.480, de 2002; Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no
Estado de Roraima exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001; Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria
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Federal no Estado de Roraima e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado de Roraima, com sede em Boa
Vista, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado
de Roraima, a representação judicial das autarquias e fundações até agora por esta exercida,
na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo Único. A Procuradoria Federal no Estado de Roraima assumirá, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado de Roraima.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 1º.12.2006.

PORTARIA Nº 1.164, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os in-

cisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e
11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180-35,
de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal;
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado do Pará já instalada vem exercendo,
em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Pará, a representação judicial das
autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos
arts. 11-A e 11-B a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001,
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação pessoal e notificação pessoal, Considerando que a Procuradoria Federal no Estado do Pará dispõe de estrutura física e logística
adequada à assunção da representação judicial das autarquias e fundações públicas federais,
atualmente exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Pará, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado do Pará, já instalada, assumirá, em caráter exclusivo,
a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atribuída à Advocacia-Geral
da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de
2001, a qual vinha sendo exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Pará.
Parágrafo Único - A Procuradoria da União no Estado do Pará manterá estreita articulação
com a Procuradoria Federal no Estado do Pará, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendolhe os dados, elementos e dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e fundações públicas federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 4.12.2006.

PORTARIA Nº 1.165, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os in-

cisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e
11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180-35,
de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal;
Considerando que a Procuradoria Federal no Estado de Alagoas já instalada vem exercendo,
em conjunto com a Procuradoria da União no Estado de Alagoas, a representação judicial das
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autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001,
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram aos
Procuradores Federais a prerrogativa de intimação pessoal e notificação pessoal, Considerando
que a Procuradoria Federal no Estado de Alagoas dispõe de estrutura física e logística adequada à assunção da representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atualmente exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado de Alagoas, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado de Alagoas, já instalada, assumirá, em caráter
exclusivo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais, atribuída à
Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.18035, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo exercida em conjunto com a Procuradoria
da União no Estado de Alagoas.
Parágrafo Único - A Procuradoria da União no Estado de Alagoas manterá estreita articulação com a Procuradoria Federal no Estado de Alagoas, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e dossiês de que disponha acerca de casos e
processos judiciais de interesse das autarquias e fundações públicas federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 4.12.2006.

PORTARIA Nº 1.255, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art.14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado da Paraíba exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força
da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado de Paraíba e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado da Paraíba, com sede em João Pessoa,
com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado da Paraíba,
a representação judicial das autarquias e fundações até agora por esta exercida, na forma dos arts.
11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo Único. A Procuradoria Federal no Estado da Paraíba assumirá, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado da Paraíba.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 19.12.2006.

PORTARIA Nº 1.271, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art.14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de se dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência,
na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
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Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado do Maranhão
exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por
força da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado do Maranhão e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado do Maranhão, com sede em São Luis,
com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Maranhão, a representação judicial das autarquias e fundações até agora por esta exercida, na forma
dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo Único. A Procuradoria Federal no Estado do Maranhão assumirá, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado do Maranhão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 27.12.2006.

PORTARIA Nº 14, DE 3 DE JANEIRO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do

art. 4° da Lei complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto
no inciso IV do art. 4° do Ato Regimental n° 1, de 7 de fevereiro de 1997, resolve:
Art. 1° Incumbe a um dos Adjuntos do Advogado-Geral da União, a ser por este designado:
I - colher, organizar e avaliar informações, efetuar diagnósticos e sugerir medidas quanto aos recursos tecnológicos e aos sistemas de informática dos órgãos integrantes da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal;
II - supervisionar as atividades da Gerência Executiva do SICAU, nos termos do parágrafo único do art. 2° da Portaria n° 431/AGU, de 11 de maio de 2006;
III - elaborar relatórios e análises estatísticas para subsidiar o desempenho das atividades
das Comissões Temáticas, bem assim apresentar as sugestões pertinentes;
IV - colaborar com a Comissão de Assessoramento à Gestão Institucional - CAGI e com
a Comissão de Coordenação das Comissões Temáticas - CCCT na elaboração das pautas de
suas reuniões, de seus planos de ação, programas, projetos de trabalho, objetivos e metas;
V - colher dados, desenvolver estudos, e apresentar sugestões quanto:
a) à lotação e ao exercício de Advogados da União nos órgãos da Advocacia-Geral da União;
b) à realização de concursos de remoção de Advogados da União, bem assim de concursos públicos para provimento de cargos de Advogado da União.
VI - colher dados, desenvolver estudos e apresentar sugestões quanto à infra-estrutura, à
instalação e ao funcionamento de órgãos da Advocacia-Geral da União;
VII - acompanhar a formulação de políticas e diretrizes de gestão da Instituição, inclusive quanto às propostas da Advocacia-Geral da União para o Plano Plurianual, para a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e para a Lei Orçamentária Anual;
VIII - coordenar a Unidade de Monitoramento e Avaliação de que trata o art. 6° da Portaria n° 676/AGU, de 8 de novembro de 2004;
IX - interagir com os responsáveis pelo planejamento da Secretaria-Geral de Contencioso, da Procuradoria-Geral da União, da Consultoria-Geral da União, da Corregedoria-Geral
da Advocacia-Geral da União, da Escola da Advocacia-Geral da União, da Secretaria-Geral
da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal; e
X - consolidar os diagnósticos, planos, programas, projetos de trabalho, objetivos e metas das unidades referidas no inciso IX, sugerir métodos e procedimentos, bem como as
medidas pertinentes.
Art. 2° O Gabinete do Advogado-Geral da União e a Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União prestarão o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades do Adjunto do AdvogadoGeral da União que for designado nos termos do art. 1° desta Portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 5.1.2007.
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PORTARIA N° 109, DE 30 DE JANEIRO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4° da

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 2° do Decreto n° 4.250, de 27
de maio de 2002, considerando a necessidade de orientar a atuação dos órgãos da Advocacia-Geral da União e dos órgãos jurídicos a ela vinculados, nas causas de competência dos
Juizados Especiais Federais, de que trata a Lei n° 10.259, de 12 de julho de 2001, resolve:
Art. 1º Nas causas de competência dos Juizados Especiais Federais a União será representada
pelas Procuradorias da União e, nas causas previstas no inciso V e parágrafo único do art. 12 da
Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, pelas Procuradorias da Fazenda Nacional.
Parágrafo único. A representação das autarquias e fundações federais incumbe à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil nas respectivas
áreas de competência.
Art. 2º Estão autorizados a transigir, deixar de recorrer, desistir de recursos interpostos
ou concordar com a desistência do pedido, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, os
representantes judiciais da União e das autarquias e fundações em exercício nos órgãos
mencionados no art. 1º.
Art. 3° A transação ou a não interposição ou desistência de recurso poderá ocorrer quando:
I - houver erro administrativo reconhecido pela autoridade competente ou, quando verificável pela simples análise das provas e dos documentos que instruem a ação, pelo advogado ou procurador que atua no feito, mediante motivação adequada; e
II - inexistir controvérsia quanto ao fato e ao direito aplicado.
§ 1° A inexistência de controvérsia quanto ao fato deve ser verificável pelo advogado ou
procurador que atua no feito pela simples análise das provas e dos documentos que instruem
a ação, e a inexistência de controvérsia quanto ao direito aplicado deve ser reconhecida pelo
órgão consultivo competente, mediante motivação adequada em qualquer das situações.
§ 2° Os valores envolvidos nas conciliações e transações não poderão exceder ao teto
previsto no art. 3°, § 2º, da Lei n° 10.259, de 12 de julho de 2001, observado o disposto no
art. 260 do Código de Processo Civil.
§ 3° Não serão objeto de acordo:
I - as hipóteses em que se discute penalidade aplicada a servidor;
II - os casos de dano moral, salvo se o agente causador do dano for entidade credenciada, contratada ou delegada de órgão de Administração Pública Federal e assuma, em juízo, a
responsabilidade pelo pagamento acordado; e
III - o litígio que estiver fundado exclusivamente em matéria de direito e houver a respeito
enunciado da Súmula da AGU, parecer aprovado na forma do art. 40 da Lei Complementar 73, de
1993 ou orientação interna adotada pelo Advogado-Geral da União contrários à pretensão.
§ 4° Os acordos conterão obrigatoriamente cláusula de renúncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial.
§ 5° Na ausência de prévio requerimento administrativo objetivando a concessão de benefícios previdenciários ou outros direitos, o advogado ou procurador poderá solicitar ao
juízo a suspensão da ação pelo prazo necessário para a administração analisar o pedido, o
qual, se deferido, deve ser comunicado ao Poder Judiciário.
Art. 4° Os representantes judiciais da União, autarquias e fundações públicas federais
deverão, em três dias, a contar da citação recebida, solicitar aos órgãos da administração
pública federal informações e documentos necessários ao deslinde da causa, fixando o prazo
máximo de dez dias para resposta.
§ 1° A resposta deverá vir acompanhada dos documentos necessários à instrução da causa, inclusive planilha de cálculos que identifique o valor da pretensão do autor da ação.
§ 2° Nos processos em que a União figure como ré, tais solicitações deverão ser encaminhadas às Consultorias Jurídicas dos Ministérios a que se referirem às causas.
§ 3° As informações previstas no caput, sempre que possível, deverão ser solicitadas e
respondidas por meio eletrônico.
Art. 5° Os dados relativos aos acordos firmados pelos órgãos jurídicos da União, autarquias e fundações públicas deverão ser informados, por meio eletrônico, aos órgãos centrais
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da Procuradoria-Geral da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, conforme o caso,
para sistematização e divulgação.
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° Fica revogada a Portaria/AGU nº 505, de 19 de junho de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 24 de junho de 2002.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 31.1.2007.

PORTARIA Nº 238, DE 5 DE MARÇO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art.4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art.14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado do Acre exerce
a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força da
Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado do Acre e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado do Acre, com sede em Rio Branco, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado
do Acre, a representação judicial das autarquias e fundações até agora por esta exercida, na
forma dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo Único. A Procuradoria Federal no Estado do Acre assumirá, gradativamente, a
representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado do Acre.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
D. O. de 7.3.2007.

PORTARIA Nº 351, DE 13 DE ABRIL DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art.

4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o art. 8º da Lei nº
9.366, de 16 de dezembro de 1996, e considerando o que consta do Processo nº
00405.000780/2007-10, resolve:
Art. 1º Ativar as Procuradorias-Seccionais da União abaixo relacionadas, ficando revogados
os incisos II, III, IV, V, VII e IX do art. 1º da Portaria nº 1.362, de 12 de dezembro de 2000,
publicada no DOU de 14 de dezembro de 2000, Seção 1, pág. 7, os incisos I e II do art. 1º da
Portaria nº 127, de 22 de fevereiro de 2001, publicada no DOU de 26 de fevereiro de 2001, Seção
1, pág. 55, o art. 1º da Portaria nº 358, de 11 de maio de 2001, publicada no DOU de 14 de maio
de 2001, Seção 2, pág. 3, o art. 1º da Portaria nº 562, de 26 de junho de 2001, publicada no DOU
de 27 de junho de 2001, Seção 1, pág. 5, e os incisos I, II, III e IV do art. 1º da Portaria nº 1.049,
de 16 de novembro de 2001, publicada no DOU de 19 de novembro de 2001, Seção 1, pág. 2:
I - Procuradoria-Seccional da União em Uruguaiana - RS;
II - Procuradoria-Seccional da União em Criciúma - SC;
III - Procuradoria-Seccional da União em Joaçaba - SC;
IV - Procuradoria-Seccional da União em Santo Ângelo - RS;
V - Procuradoria-Seccional da União em Pelotas - RS; (Redação dada pela Portaria nº 604, de
315

30.4.2009 – D. O. de 5.5.2009)

VI - Procuradoria-Seccional da União em Bagé - RS;
315

Figurava no inciso V do art. 1º da Portaria nº 351, de 2007, a ativação da Procuradoria-Seccional da União em
Santana do Livramento – RS.
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VII - Procuradoria-Seccional da União em Cascavel - PR;
VIII - Procuradoria-Seccional da União em Guarapuava - PR;
IX - Procuradoria-Seccional da União em Marabá - PA;
X - (Revogado pela Portaria nº 604, de 30.4.2009 – D. O. de 5.5.2009).316
XI - Procuradoria-Seccional da União em Araçatuba - SP;
XII - Procuradoria-Seccional da União em Bauru - SP;
XIII - Procuradoria-Seccional da União em Piracicaba - SP; e
XIV - Procuradoria-Seccional da União em Sorocaba - SP.
Art. 2º Fica estabelecido o prazo de um ano para a completa instalação e funcionamento
das Procuradorias-Seccionais, respondendo pelas mesmas, neste período, as Procuradorias
da União e Procuradorias-Seccionais da União, da respectiva jurisdição de origem.
Art. 3º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotará todas as providências
administrativas necessárias à implantação e ao funcionamento das Procuradorias-Seccionais.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 16.4.2007.

PORTARIA Nº 387, DE 24 DE ABRIL DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, in-

ciso I, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, art. 4º do Decreto nº 4.734
de 11 de junho de 2003, art. 3º da Portaria nº 1.056, de 11 de junho de 2003317, da Casa Civil
da Presidência da República, e art. 17 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, resolve:
Art. 1º Delegar competência a EVANDRO COSTA GAMA318, designado para exercer o
encargo de substituto eventual do Advogado-Geral da União durante os afastamentos legais
e regulamentares do titular pelo Decreto s/n, de 10 de abril de 2007, publicado do Diário
Oficial da União de 11 de abril de 2007, seção 2, página 1, para, observadas as disposições
legais e regulamentares:319
I - praticar atos de provimento de:
a) cargos efetivos das carreiras de Advogado da União, Procurador Federal e de Procurador da Fazenda Nacional em decorrência de habilitação em concurso público;
b) cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 1
a 4, bem assim designar seus substitutos, ressalvado o de cargo de Chefe de Assessoria
Parlamentar, código DAS 101.4;
c) Gratificações de Representação, de que trata o art. 20 da Lei nº 8.216, de 1991;
d) Gratificações Temporárias, de que trata o parágrafo único do art. 7º da Lei nº 10.480,
de 2 de julho de 2002;
e) Funções Gratificadas - FG, de que trata o art. 26 da Lei no 8.216, de 13 de agosto de 1991; e
f) Funções Comissionadas Técnicas - FCT, de que trata o Decreto nº 5.989, de 19 de dezembro de 2006;
II - requisitar servidores e empregados para ter exercício na Advocacia-Geral da União e
na Procuradoria-Geral Federal;
III - praticar, em relação aos cargos das carreiras de Advogado da União, de Procurador
Federal e dos quadros suplementares, atos de vacância, readaptação, reversão, reintegração,
recondução, aposentadoria, pensão e interrupção de férias, nesta incluídos os nomeados para
cargos em comissão de atribuições jurídicas;
IV - praticar, em relação aos cargos da carreira de Advogado da União, atos de lotação,
posse, exercício, promoção, remoção, cessão e licenças;
316
Figurava no inciso X do art. 1º da Portaria nº 351, de 2007, a ativação da Procuradoria-Seccional da União em Nova
Friburgo - RJ;
317
A Portaria nº 1.056, de 11 de junho de 2003, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, figura na página 3/P do “Caderno 1 - Legislação da AGU”.
318
Evandro da Costa Gama é o Secretário-Geral de Consultoria da Advocacia-Geral da União.
319
Sobre delegação e subdelegação de competência do Advogado-Geral da União, ver também neste Caderno as
Portarias nos 544, 611, 612 e 728, todas de 2002.
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V - praticar, em relação ao quadro suplementar da carreira de Advogado da União, atos
de exercício, remoção, cessão e licenças;
VI - fixar o desempenho institucional para atribuição da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA; e
VII - assinar documento de identidade funcional de cargos em comissão de Natureza
Especial, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 1 a 4, e dos integrantes dos quadros suplementares.
VIII - determinar o exercício provisório de Procurador Federal em órgãos da AdvocaciaGeral da União, consoante o inciso III do § 1º do art. 12 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002." (NR) (Incluído pela Portaria/AGU nº 909, de 3.7.2008 – D. O. de 4.7.2008)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 26.4.2007.

PORTARIA Nº 411, DE 30 DE ABRIL DE 2007.
Instala a Procuradoria Federal no Estado do Tocantins.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado do Tocantins
exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por
força da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado do Tocantins e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado do Tocantins, com sede em Palmas, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado
do Tocantins, a representação judicial das autarquias e fundações até agora por esta exercida
na forma dos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
Parágrafo Único. A Procuradoria Federal no Estado do Tocantins assumirá, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado do Tocantins.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 3.5.2007.

PORTARIA Nº 476, DE 16 DE MAIO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º da

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista os arts. 35 a 38 da
referida Lei, e considerando o Decreto de 10 de abril de 2007, de designação do substituto
do Advogado-Geral da União, resolve:
Art. 1º Delegar ao substituto do Advogado-Geral da União e ao Secretário-Geral de
Contencioso poderes para, em relação às ações e recursos perante o Supremo Tribunal Federal, à exceção das ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e argüições de descumprimento de preceito fundamental:
I − receber intimações e notificações;
II − assinar as peças processuais produzidas na Advocacia-Geral da União; e
III − fazer sustentação oral.
Parágrafo único. A delegação de que trata o caput poderá ser exercida em conjunto ou
isoladamente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 17.5.2007.
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PORTARIA Nº 477, DE 16 DE MAIO DE 2007.
Dispõe sobre a distribuição dos cargos da Carreira de Advogado da União nas respectivas Categorias, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 47 da
Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e tendo em vista o disposto no
art. 4° da Lei n° 10.907, de 15 de julho de 2004, resolve:
Art. 1º Os mil quinhentos e trinta e três cargos da Carreira de Advogado da União ficam distribuídos em partes iguais, sendo um terço em cada Categoria, consoante o Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. Os cargos que forem acrescidos à 2ª Categoria da Carreira de Advogado da União em decorrência do disposto no art. 4° da Lei n° 10.907, de 2004, serão considerados como excedentes.
Art. 2° As vagas decorrentes da distribuição de cargos por esta Portaria, inclusive as de
que trata o parágrafo único do art. 1°, deverão ser observadas a partir do processamento da
próxima promoção semestral de integrantes da carreira de Advogado da União, considerado
o período aquisitivo de 1º de janeiro a 30 de junho de 2007.
Art. 3° Ficam revogados os Atos Regimentais n° 1 e nº 4, publicados no Diário Oficial
de União de 09 de dezembro de 1998, Seção 1, págs. 232/233 e 21 de junho de 2002, Seção
1, págs. 10/11, respectivamente.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 18.5.2007.

ANEXO
Categoria

N° de Cargos na Categoria
5 11
5 11
5 11
1.533

Especial (final)
1ª (intermediária)
2ª (inicial)
To t a l

PORTARIA Nº 478, DE 16 DE MAIO DE 2007.
Dispõe sobre a distribuição dos cargos da Carreira de Procurador Federal nas respectivas Categorias, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do

§ 1° do art. 12 da Lei n° 10.480, de 2 de julho de 2002, e tendo em vista o disposto no art. 4°
da Lei n° 10.907, de 15 de julho de 2004, resolve:
Art. 1º Os quatro mil duzentos e cinqüenta e dois cargos da Carreira de Procurador Federal ficam distribuídos em partes iguais, sendo um terço em cada Categoria.
§ 1º O número não inteiro resultante da divisão do total de cargos pelas três Categorias
será arredondado para menos, sendo a fração somada ao quantitativo referente à 2ª Categoria, consoante o Anexo desta Portaria.
§ 2º Os cargos que forem acrescidos à 2ª Categoria em decorrência do disposto no art. 4°
da Lei n° 10.907, de 2004, serão considerados como excedentes.
Art. 2º Enquanto o número de cargos ocupados na Categoria Especial for superior ao total fixado na forma do art. 1º desta Portaria, vinte por cento dos cargos que vagarem na
referida Categoria serão disponibilizados para fins de promoção, e oitenta por cento serão
distribuídos na 2ª Categoria.
Art. 3º As vagas decorrentes da distribuição de cargos por esta Portaria, inclusive as de
que trata o art. 2º, deverão ser observadas a partir do processamento da próxima promoção
semestral de integrantes da Carreira de Procurador Federal, considerado o período aquisitivo
de 1º de janeiro a 30 de junho de 2007.
Art. 4º Os cargos vagos existentes na carreira de Procurador Federal destinam-se a provimento mediante concurso público.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 18.5.2007.
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ANEXO
Categoria

N° de Cargos na Categoria
1.417
1.417
1.418
4.252

Especial (final)
1ª (intermediária)
2ª (inicial)
To t a l

PORTARIA Nº 487, DE 18 DE MAIO DE 2007.
Dispõe sobre a carteira de identidade funcional de
membros da Advocacia-Geral da União e dos integrantes dos quadros suplementares de que trata
o art. 46 da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6
de setembro de 2001.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4°
e 52 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no
art. 46 da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, resolve:
Art. 1º A carteira de identidade funcional dos membros da Advocacia-Geral da União
referidos no § 5° do art. 2° da Lei Complementar n° 73, de 1993, não integrantes das carreiras de Advogado da União ou de Procurador Federal, bem como dos integrantes dos quadros
suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória n° 2.229-43, de 2001, deverá ser
expedida e utilizada consoante as disposições do Decreto n° 4.341, de 22 de agosto de 2002,
e da Portaria n° 670/AGU, de 12 de setembro de 2002.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 22.5.2007.

PORTARIA Nº 490, DE 21 DE MAIO DE 2007.
Dispõe sobre a assunção de processos da extinta
Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do
art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no
art. 2° da Medida Provisória n° 353, de 22 de janeiro de 2007, e no parágrafo único do art.
2° do Decreto n° 6.018, de 22 de janeiro de 2007, resolve:
Art. 1º Compete à Procuradoria-Geral da União, por intermédio do Departamento Judicial
Trabalhista - DEJUT, planejar e acompanhar a execução das atribuições da Advocacia-Geral da
União decorrentes do término do processo de liquidação e da extinção da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, de que trata a Medida Provisória n° 353, de 2007.
Art. 2º Ao Departamento Judicial Trabalhista – DEJUT cabe, no âmbito da competência
de que trata o art. 1°:
I - colher e organizar informações;
II - avaliar informações, efetuar diagnósticos, elaborar planos, programas, projetos de
trabalho, propor objetivos e metas para o exercício das atribuições de contencioso da Advocacia-Geral da União;
III - estabelecer métodos e procedimentos, bem como sugerir as medidas pertinentes;
IV - acompanhar e coordenar a representação judicial da União; e
V - propor medidas relativas:
a) ao quantitativo de Advogados da União, de servidores administrativos, de cargos comissionados, de recursos financeiros, tecnológicos, logísticos e externos necessários à atuação da Advocacia-Geral da União nos processos de que trata o inciso I do art. 2°, da Medida
Provisória n° 353, de 2007;
b) à organização e aos procedimentos a serem adotados nos órgãos do contencioso da
Advocacia-Geral da União; e
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c) às providências necessárias no âmbito da Gerência Executiva do SICAU e do Departamento de Cálculos e Perícias da AGU.
Art. 3º Fica ressalvada a competência das unidades administrativas da ProcuradoriaGeral da União, estabelecida nos artigos 7º e 8º do Ato Regimental nº 5, de 19 de junho de
2002, quanto a orientação referente à representação judicial da União.
Art. 4º A orientação referente ao assessoramento jurídico à inventariança compete ao
Consultor-Geral da União.
Art. 5º O Procurador-Geral da União e o Consultor-Geral da União editarão, em suas respectivas áreas de atuação, os atos pertinentes ao desempenho das atividades da Advocacia-Geral da
União em relação ao término do processo de liquidação e da extinção da RFFSA.
Art. 6º O Corregedor-Geral da Advocacia da União e o Secretário-Geral da AdvocaciaGeral da União atuarão nos assuntos pertinentes às suas respectivas áreas de competência.
Art. 7º A distribuição dos cargos em comissão de que trata o inciso II do art. 4º do Decreto nº 6.018, de 2007, será proposta pelo Procurador-Geral da União, conforme a necessidade do serviço nos órgãos da Advocacia-Geral da União, decorrente das ações judiciais de
que trata o inciso I do art. 2º da Medida Provisória nº 353, de 2007.
Art. 8º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União disponibilizará os recursos materiais, humanos, financeiros e o apoio administrativo necessários aos trabalhos que esta
Portaria regula.
Art. 9º Revoga-se a Portaria nº 75, de 25 de janeiro de 2007.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 22.5.2007.

PORTARIA Nº 493, DE 22 DE MAIO DE 2007(*)
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Delegar competência a EVANDRO COSTA GAMA, designado para exercer o
encargo de substituto do Advogado-Geral da União pelo Decreto s/n, de 10 de abril de 2007,
publicado do Diário Oficial da União de 11 de abril de 2007, seção 2, página 1, para, observadas as disposições legais e regulamentares:
I - decidir sobre a participação de membros da Advocacia-Geral da União e de servidores em cursos ou outros eventos promovidos ou não pela Escola da Advocacia-Geral da
União, quando implicar custeio de diárias e passagens;320
II - autorizar o afastamento, a pedido, de membros da Advocacia-Geral da União para
participação em cursos de aperfeiçoamento e estudos no exterior;
III - aprovar o Regimento Interno, bem como outros atos normativos, o Plano Anual de
Atividades da Escola da Advocacia-Geral da União e a proposta de instalação das unidades
descentralizadas e das atribuições dos seus Representantes;
IV - designar os integrantes do Comitê Consultivo e do Comitê Editorial da Escola da
Advocacia-Geral da União;
V - constituir Grupos de Trabalho, com integrantes das carreiras de Advogado da União,
Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal, para finalidades especiais no âmbito
da Escola da AGU;
VI - aprovar a realização de evento não previsto no Plano Anual de Atividades da Escola
da Advocacia-Geral da União, mediante apresentação de projeto, que especificará:
a) a justificativa de sua necessidade;
b) o público alvo, com indicação do quantitativo de participantes;
c) o conteúdo programático;
d) o cronograma das atividades, com a respectiva carga horária e duração;
e) o local de realização; e
f) os custos, com suas respectivas discriminações.
320

Competência subdelegada ao Diretor da Escola da AGU, conforme a Portaria nº 578, de 12.6.2007.
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Parágrafo único. A atribuição prevista no inciso I, caput, poderá ser subdelegada ao Diretor da Escola da Advocacia-Geral da União.321
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 405, de 28 de abril de 2007322, do Advogado-Geral da
União, publicada no Diário Oficial da União de 3 de maio de 2006.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
(*) Republicada por ter saído no Diário Oficial da União de 24 de maio de 2007, Seção 2, pág. 2, com incorreção do original.
D.O. de 30.5.2007.

PORTARIA Nº 550, DE 6 DE JUNHO DE 2007.
Fixa a lotação de Advogados da União e dos integrantes do quadro suplementar a que se refere o
art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de
setembro de 2001, nos órgãos de direção e de execução da Advocacia-Geral da União que menciona, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o

Decreto n° 6.120, de 29 de maio de 2007, tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo
Advogado-Geral da União nos termos da Portaria n° 387/AGU, de 24 de abril de 2007, e
Considerando a previsão da Portaria n° 605/AGU, de 26 de junho de 2006323, quanto
à revisão periódica da lotação das unidades da Advocacia-Geral da União; e
Considerando as propostas de revisão de lotação que constam do Processo n°
00405.001083/2007-86, apresentadas pela Consultoria-Geral da União e pela ProcuradoriaGeral da União,324 resolve:
Art. 1° Fixar a lotação de Advogados da União e dos integrantes do quadro suplementar
de que trata o art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, nos órgãos de
direção e de execução da Advocacia-Geral da União, conforme o Anexo I desta Portaria.
Art. 2° O Gabinete do Advogado-Geral da União passa a ser o único órgão de lotação
dos Advogados da União e dos integrantes do quadro suplementar em Brasília – DF. 325
§ 1° Ficam lotados no Gabinete do Advogado-Geral da União os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar que na data de publicação desta Portaria estavam lotados no próprio Gabinete, na Consultoria-Geral da União, na Procuradoria-Geral da
União, na Corregedoria-Geral da Advocacia da União e na Procuradoria-Regional da União
da 1ª Região, em Brasília – DF.
§ 2° Os Advogados da União e os integrantes do quadro suplementar lotados no Gabinete do Advogado-Geral da União por força desta Portaria devem permanecer em exercício nos órgãos em que estejam atuando.
§ 3° A lotação fixada para o Gabinete do Advogado-Geral da União no Anexo I destina-se ao atendimento de suas necessidades de pessoal e às dos demais órgãos da Advocacia-Geral da União situados em Brasília – DF, consoante o Anexo II desta Portaria.
§ 4° Os Advogados da União que forem lotados no Gabinete do Advogado-Geral da
União em decorrência de remoção, bem como os candidatos nomeados para cargos efetivos
da referida Carreira, terão o seu exercício fixado nos órgãos referidos no Anexo II consoante
a necessidade do serviço e o interesse da Administração, observados os seguintes critérios
na indicação de suas preferências:
I – antiguidade na carreira; e
II – classificação no concurso de ingresso.
321

Ver a Portaria nº 578, de 12.6.2007, que subdelega competência ao Diretor da Escola da AGU.
A Portaria nº 405, revogada por este artigo, deve ser a de 28 de abril de 2006.
A Portaria nº 605, de 2006 foi revogada pelo art. 4º desta Portaria nº 550, de 2007.
324
Ver o parágrafo único do art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 1993.
325
Ver o parágrafo único do art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 1993, e o art. 22 da Lei nº 9.651, de 1998.
322
323
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§ 5° A alteração de exercício entre os órgãos referidos no Anexo II será disciplinada
em ato específico.
Art. 3° Os pedidos de revisão dos quantitativos fixados nos Anexos I e II, bem como
de designações emergenciais ou temporárias, devem ser encaminhados ao Gabinete do
Advogado-Geral da União instruídos com os Anexos III, IV ou V desta Portaria, que estarão
permanentemente disponíveis no sítio da Advocacia-Geral da União na internet, no endereço www.agu.gov.br.
Art. 4° Fica revogada a Portaria nº 605/AGU, de 26 de junho de 2006, publicada no
Diário Oficial da União de 28 de junho de 2006, Seção 1, págs 15 e 16.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 8.6.2007.

ANEXO I – ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO
(Redação dada pela Portaria nº 1.052, de 22 de julho de 2008 – D. O. de 23.7.2008)
ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO
Gabinete do Advogado-Geral da União
ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO - CONSULTIVO
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Aracaju – SE
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belém – PA
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belo Horizonte – MG
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Boa Vista – RR
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Campo Grande – MS
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Cuiabá – MT
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Curitiba – PR
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Florianópolis – SC
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Fortaleza – CE
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Goiânia – GO
Núcleo de Assessoramento Jurídico em João Pessoa – PB
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Macapá – AP
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Maceió – AL
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Manaus – AM
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Natal – RN
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Palmas – TO
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Alegre – RS
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Velho – RO
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Recife – PE
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Rio Branco - AC
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Rio de Janeiro – RJ
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Salvador – BA
Núcleo de Assessoramento Jurídico em São José dos Campos - SP
Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Luis – MA
Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Paulo – SP
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Teresina – PI
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Vitória – ES
ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO - CONTENCIOSO
Procuradoria-Regional da União da 2a. Região - Rio de Janeiro (RJ)
Procuradoria-Regional da União da 3a. Região - São Paulo (SP)
Procuradoria-Regional da União da 4a. Região - Porto Alegre (RS)
Procuradoria-Regional da União da 5a. Região - Recife (PE)
Procuradoria da União no Estado do Acre
Procuradoria da União no Estado de Alagoas
Procuradoria da União no Estado do Amapá
Procuradoria da União no Estado do Amazonas
Procuradoria da União no Estado da Bahia
Procuradoria da União no Estado do Ceará
Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo
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Lotação
Fixada

Lotação
Existente

711

601

(Vagas)
ou
Excesso
(110)

6
11
20
5
6
5
12
8
10
10
7
5
6
7
10
5
20
3
18
2
67
10
12
6
34
6
5

5
9
20
54
5
4
12
9
15
11
7
23
6
1
10
2
21
19
17
0
77
14
11
6
32
6
5

(1)
(2)
0
49
(1)
(1)
0
1
5
1
0
18
0
(6)
0
(3)
1
16
(1)
(2)
10
4
(1)
0
(2)
0
0

95
65
65
50
3
13
3
16
34
18
12

94
64
64
50
0
13
3
9
34
20
11

(1)
(1)
(1)
0
(3)
0
0
(7)
0
2
(1)
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ANEXO I – ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO
(Redação dada pela Portaria nº 1.052, de 22 de julho de 2008 – D. O. de 23.7.2008)
ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO
Procuradoria da União no Estado de Goiás
Procuradoria da União no Estado do Maranhão
Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso
Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso do Sul
Procuradoria da União no Estado de Minas Gerais
Procuradoria da União no Estado do Pará
Procuradoria da União no Estado da Paraíba
Procuradoria da União no Estado do Paraná
Procuradoria da União no Estado do Piauí
Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte
Procuradoria da União no Estado de Rondônia
Procuradoria da União no Estado de Roraima
Procuradoria da União no Estado de Santa Catarina
Procuradoria da União no Estado de Sergipe
Procuradoria da União no Estado do Tocantins
Procuradoria-Seccional da União em Bagé - RS
Procuradoria-Seccional da União em Bauru - SP
Procuradoria-Seccional da União em Blumenau – SC
Procuradoria-Seccional da União em Campina Grande – PB
Procuradoria-Seccional da União em Campinas - SP
Procuradoria-Seccional da União em Campos – RJ
Procuradoria-Seccional da União em Caxias do Sul – RS
Procuradoria-Seccional da União em Chapecó – SC
Procuradoria-Seccional da União em Foz do Iguaçu – PR
Procuradoria-Seccional da União em Guarapuava - PR
Procuradoria-Seccional da União em Ilhéus – BA
Procuradoria-Seccional da União em Joinville – SC
Procuradoria-Seccional da União em Juiz de Fora – MG
Procuradoria-Seccional da União em Londrina – PR
Procuradoria-Seccional da União em Marabá - PA
Procuradoria-Seccional da União em Maringá – PR
Procuradoria-Seccional da União em Marília – SP
Procuradoria-Seccional da União em Niterói – RJ
Procuradoria-Seccional da União em Nova Friburgo – RJ
Procuradoria-Seccional da União em Passo Fundo – RS
Procuradoria-Seccional da União em Petrolina – PE
Procuradoria-Seccional da União em Petrópolis – RJ
Procuradoria-Seccional da União em Piracicaba - SP
Procuradoria-Seccional da União em Presidente Prudente – SP
Procuradoria-Seccional da União em Ribeirão Preto – SP
Procuradoria-Seccional da União em Rio Grande – RS
Procuradoria-Seccional da União em São José dos Campos – SP
Procuradoria-Seccional da União em São José do Rio Preto – SP
Procuradoria-Seccional da União em Santa Maria – RS
Procuradoria-Seccional da União em Santana do Livramento - RS
Procuradoria-Seccional da União em Santarém – PA
Procuradoria-Seccional da União em Santo Ângelo - RS
Procuradoria-Seccional da União em Santos – SP
Procuradoria-Seccional da União em Sorocaba – SP
Procuradoria-Seccional da União em Uberaba – MG
Procuradoria-Seccional da União em Uberlândia – MG
Procuradoria-Seccional da União em Umuarama – PR
Procuradoria-Seccional da União em Uruguaiana – RS
Procuradoria-Seccional da União em Volta Redonda – RJ
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Lotação
Fixada

Lotação
Existente

22
12
13
13
52
13
10
32
10
13
4
5
21
9
6
1
1
4
5
11
4
4
4
4
1
7
7
8
7
1
5
7
10
1
7
4
8
1
4
7
6
9
4
8
1
3
2
8
1
5
5
5
1
4

22
12
6
13
52
12
10
31
9
13
4
0
21
9
3
1
1
4
4
11
4
4
4
4
1
7
7
7
7
1
5
7
10
1
6
4
6
1
4
7
5
9
4
6
0
0
2
9
1
5
5
3
1
3

(Vagas)
ou
Excesso
0
0
(7)
0
0
(1)
0
(1)
(1)
0
0
(5)
0
0
(3)
0
0
0
(1)
0
0
0
0
0
0
0
0
(1)
0
0
0
0
0
0
(1)
0
(2)
0
0
0
(1)
0
0
(2)
(1)
(3)
0
1
0
0
0
(2)
0
(1)
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ANEXO I – ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO
(Redação dada pela Portaria nº 1.052, de 22 de julho de 2008 – D. O. de 23.7.2008)
Lotação
Fixada

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO

Lotação
Existente

(Vagas)
ou
Excesso

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO EXCEPCIONAL
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
2326
2
0
PRF/2ª Região
1
1
0
TOTAL
1.824
1.755
(69)
OBSERVAÇÕES:
1 – A lotação fixada é composta pelo somatório dos cargos vagos e providos de Advogados da União e dos integrantes do quadro suplementar;
2 – A lotação existente é composta pelo somatório dos cargos providos de Advogados da União e dos integrantes do
quadro suplementar;
3 – Os números entre parênteses indicam vagas de lotação decorrentes da diferença entre a lotação fixada e a existente; e
4 – As lotações excepcionais decorrem de atos anteriores a esta Portaria e serão ajustadas paulatinamente, pela
vacância dos cargos ou por remoção.

ANEXO II - ÓRGÃOS DE EXERCÍCIO EM BRASÍLIA - DF
(Redação dada pela Portaria nº 1.052, de 22 de julho de 2008 – D. O. de 23.7.2008)
Nº de
Nº Ideal de
ÓRGÃOS DE DIREÇÃO
Advogados
Advogados
em exercício
Gabinete do Advogado-Geral da União
2
2
Gabinete do Advogado-Geral da União - Sec. Geral Contencioso
42
37
Gabinete do Advogado-Geral da União Substituto
3
3
GAB/AGU/SUBST - Dep. Ass. Jur. Internos – DAJI
12
8
GAB/AGU/SUBST - Escola da AGU
1
1
Ouvidoria
1
1
Procuradoria-Geral da União
74
70
Consultoria-Geral da União
43
36
Corregedoria-Geral da Advocacia da União
23
13
ÓRGÃO DE EXECUÇÃO - CONTENCIOSO
Procuradoria-Regional da União na 1a. Região - Brasília-DF
85
78
ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO - CONSULTIVO
Assessoria Jurídica junto à Controladoria-Geral da União
10
6
Assessoria Jurídica junto à Sec. Esp. Portos da Pres. da República
9
4
Consultoria Jurídica do Ministério da Agricultura, Pec. e Abastecimento
20
14
Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades
12
11
Consultoria Jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia
12
8
Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações
15
12
Consultoria Jurídica do Ministério da Cultura
10
8
Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa
30
19
Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário
13
7
Consultoria Jurídica do Ministério do Des., Ind. e Comércio Exterior
15
12
Consultoria Jurídica do Ministério do Des. Social e Combate à Fome
12
11
Consultoria Jurídica do Ministério da Educação
15
11
Consultoria Jurídica do Ministério do Esporte
5
4
Consultoria Jurídica do Ministério da Integração Nacional
15
11
Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça
45
38

(VAGAS)
OU
EXCESSO
0
(5)
0
(4)
0
0
(4)
(7)
(10)
(7)
(4)
(5)
(6)
(1)
(4)
(3)
(2)
(11)
(6)
(3)
(1)
(4)
(1)
(4)
(7)
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Pela portaria nº 36, de 15 de janeiro de 2009 (D. O. de 16.1.2009), foi remanejada uma vaga para o Gabinete do
Advogado-Geral da União, em Brasília-DF. Eis o inteiro teor da referida Portaria:
“PORTARIA N° 36, DE 15 DE JANEIRO DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto n° 6.120,
de 29 de maio de 2007, e considerando o que consta do Processo n° 00400.001722/2006-72, resolve:
Art. 1° Remanejar 01 (uma) vaga de lotação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referida no Anexo I
da Portaria n° 550/AGU, de 6 de junho de 2007, como órgão de lotação excepcional, para o Gabinete do AdvogadoGeral da União, em Brasília-DF.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA”

− 122/P −

NORMAS DA AGU

Portarias

Consultoria Jurídica do Ministério do Meio-Ambiente
10
6
(4)
Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia
15
7
(8)
Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
28
21
(7)
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social
27
19
(8)
Consultoria Jurídica do Ministério das Relações Exteriores
13
8
(5)
Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde
33
19
(14)
Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho e Emprego
18
14
(4)
Consultoria Jurídica do Ministério do Turismo
5
2
(3)
Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes
24
18
(6)
Departamento Jurídico da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
5
2
(3)
Subchefia para Ass. Jurídicos da C. Civil da Pres. da República
9
8
(1)
TOTAL
711
549
(162)
OBSERVAÇÕES:
1 - O n° ideal de advogados fixado para a Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa destina-se ao atendimento de
sua necessidade de pessoal, bem como das Consultorias Jurídicas-Adjuntas dos Comandos da Marinha, Exército e
Aeronáutica; e
2 - O n° ideal de advogados fixado para a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça destina-se ao atendimento de
sua necessidade de pessoal, bem como às dos Departamentos de Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, em
Brasília-DF.
ANEXO III – CONSULTORIAS JURÍDICAS
Nome da Unidade

Sigla

Informações quanto aos órgãos assessorados
Quantidade
N° de Secretarias atendidas pela Consultoria no Ministério
N° de órgãos e entidades vinculados ao Ministério
Informações quanto à estrutura da unidade
Quantidade
N° de Coordenações-Gerais p/ atendimento da Área-Fim do Ministério
N° de Coordenações-Gerais p/ atendimento da Área-Meio do Ministério
PRODUÇÃO DE PEÇAS*
Período:
PARA ATENDIMENTO DA ÁREA-FIM DO MINISTÉRIO
TIPO DA PEÇA
QUANTIDADE
Parecer
Nota
Informações em ADIN e MS
Informações p/ o contencioso da AGU
Aviso, Ofícios, Memorandos etc.
Outras peças
Total de peças da Área-Fim (1)
PARA ATENDIMENTO DA ÁREA-MEIO DO MINISTÉRIO
TIPO DA PEÇA
QUANTIDADE
Parecer
Nota
Informações p/ o contencioso da AGU
Aviso, Ofícios, Memorandos etc.
Outras peças
Total de peças da Área-Meio (2)
TOTAL GERAL (1 + 2)
Observação: Devem ser incluídas na área-meio as peças referentes a: licitações, contratos e convênios; processos
administrativos-disciplinares e outras assemelhadas.
ATIVIDADES JURÍDICAS DIVERSAS* Período:
Tipo da Atividade
Tempo Despendido (em horas)
Reuniões
Consultas informais (por telefone ou pessoalmente)
Outras Atividades
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Total de Tempo de Atividades Jurídicas Diversas
* Os dados referentes à produção de peças e às atividades jurídicas diversas devem ser extraídos do Sistema de
Registro de Atividades Jurídicas – SIRAJ, ou, justificadamente, de outras fontes.
QUANTIDADE DE PESSOAL EM EXERCÍCIO NA ÁREA JURÍDICA
Integrantes do
Bacharéis em Direito, SEM
Procuradores
Advogados Quadro Suplementar Procuradores
VÍNCULO, ocupantes de
da Fazenda
Outros Total
da União de que trata o art. 46 Federais
cargos comissionados na área
Nacional
da MP 2.229-43
jurídica
OBSERVAÇÕES*:

Proposta
de
Acréscimo

* Se necessário, utilizar outra folha para comentários e justificativas pertinentes

ANEXO IV – NÚCLEOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO
Nome da Unidade
Sigla
Informações quanto aos órgãos assessorados
Quantidade
Comandos Militares (N° de unidades)
Delegacias (Ministérios do trabalho, da Agricultura, do Des. Agrário etc)
Departamentos de Polícia Federal e de Polícia Rodoviária Federal
Outros órgãos – URA, PRU e INPE
PRODUÇÃO DE PEÇAS* Período:
PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES-FINS DOS ÓRGÃOS ASSESSORADOS
TIPO DA PEÇA
QUANTIDADE
Parecer
Nota
Informações em ADIN e MS
Informações p/ o contencioso da AGU
Aviso, Ofícios, Memorandos etc.
Outras peças
Total de peças da Área-Fim (1)
PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES-MEIO DOS ÓRGÃOS ASSESSORADOS
TIPO DA PEÇA
QUANTIDADE
Parecer
Nota
Informações p/ o contencioso da AGU
Aviso, Ofícios, Memorandos etc.
Outras peças
Total de peças da Área-Meio (2)
TOTAL GERAL (1 + 2)
Observação: Devem ser incluídas na área-meio as peças referentes a: licitações, contratos e convênios;
processos administrativos-disciplinares e outras assemelhadas
ATIVIDADES JURÍDICAS DIVERSAS* Período:
Tipo da Atividade
Tempo Despendido (em horas)
Reuniões
Consultas informais (por telefone ou pessoalmente)
Outras Atividades
Total de Tempo de Atividades Jurídicas Diversas
* Os dados referentes à produção de peças e às atividades jurídicas diversas devem ser extraídos do
Sistema de Registro de Atividades Jurídicas – SIRAJ, ou, justificadamente, de outras fontes.
QUANTIDADE DE PESSOAL EM EXERCÍCIO NA ÁREA JURÍDICA
Bacharéis em
Integrantes do
ProcuradoDireito, SEM
Quadro SupleProposta
Advogados
Procuradores
VÍNCULO, ocumentar de que
Outros Total
de
da União
res Federais da Fazenda pantes de cargos
trata o art. 46 da
Acréscimo
Nacional comissionados na
MP 2.229-43
área jurídica
OBSERVAÇÕES*:
* Se necessário, utilizar outra folha para comentários e justificativas pertinentes
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ANEXO V – UNIDADES DO CONTENCIOSO DA AGU
Nome da Unidade
QUANTIDADE DE VARAS E TURMAS ATENDIDAS PELA UNIDADE
Varas

Turmas

Sigla
JEF

Turma
Recursal

Total

J.Federal
J.Trabalho
TRF
TRT
No Município
Fora do Município
Total
REGISTROS NO SICAU*
Período:
Quanto ao Movimento Processual
Ações
Recursos
Total
Quanto aos Objetos do Pedido
Quantidade %
1.
2.
3.
4.
5.
Demais Objetos do Pedido
Total do Movimento Processual
Quanto às Peças Produzidas
Quantidade %
1.
2.
3.
4.
5.
Demais Peças Produzidas
Total de Peças Produzidas
* Os registros devem ser obtidos perante a Gerência Executiva do SICAU - GESICAU
QUANTIDADE DE PESSOAL EM EXERCÍCIO NA ÁREA JURÍDICA
Integrantes do
Bacharéis em Direito,
Advoga- Quadro SupleProcuradores SEM VÍNCULO,
Proposta
Procuradodos
mentar de que
da Fazenda ocupantes de cargos Outros Total
de
res Federais
da União trata o art. 46 da
Nacional
comissionados na
Acréscimo
MP 2.229-43
área jurídica
OBSERVAÇÕES*:
* Se necessário, utilizar outra folha para comentários e justificativas pertinentes.
PORTARIA Nº 551, DE 6 DE JUNHO DE 2007.
Dispõe sobre a alteração do órgão de exercício dos
Advogados da União e dos integrantes do quadro
suplementar da Advocacia-Geral da União lotados
em Brasília – DF, e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe

confere o Decreto n° 6.120, de 29 de maio de 2007, tendo em vista a competência que lhe
foi delegada pelo Advogado-Geral da União nos termos da Portaria n° 387/AGU, de 24 de
abril de 2007, e considerando o disposto na Portaria n° 550/AGU, de 6 de junho de 2007,
resolve:
Art. 1° A alteração do órgão de exercício dos Advogados da União e dos integrantes
do quadro suplementar da Advocacia-Geral da União lotados no Gabinete do AdvogadoGeral da União, em Brasília – DF, poderá ocorrer:
I – a pedido;
II – de ofício, no interesse da Administração; ou
III – para o desempenho de cargo em comissão.
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Art. 2° A alteração de órgão de exercício a pedido dar-se-á mediante a utilização de sistema
de informática disponibilizado pela Advocacia-Geral da União, consoante as seguintes regras:
I – o sistema estará permanentemente disponível para a indicação da ordem de preferência dos candidatos quanto aos órgãos de exercício situados em Brasília – DF, independentemente do oferecimento de vagas pela Administração;
II - as inscrições ocorrerão até a data fixada no edital que dispuser sobre o processamento
dos pedidos de alteração de órgão de exercício; (Redação dada pela Portaria nº 1.274, de 26.9.2007)
III - as opções, as alterações e as desistências relativas às propostas de alteração de
exercício dar-se-ão unicamente por meio eletrônico, dentro do prazo de inscrição, pelos
respectivos formulários disponibilizados no sistema;
IV - o candidato poderá efetuar opções para qualquer dos órgãos de exercício relacionados no sistema;
V - as opções a que se refere o inciso III serão levadas em consideração, simultaneamente, no processamento eletrônico, observada a ordem de prioridade das opções e a aferição da
ordem de precedência de cada candidato;
VI - havendo mais de um pedido de inscrição de um mesmo candidato será considerado apenas o último deles, desde que efetuado dentro do período de inscrição; e
VII - é vedada a inscrição condicional.
Parágrafo único. Os pedidos de alteração de órgão de exercício serão processados periodicamente, segundo os critérios de oportunidade e conveniência da Administração, após a
publicação de edital que conterá as vagas disponíveis, por órgão de exercício, e demais
regras destinadas ao processamento dos pedidos, observado o disposto nesta Portaria.(NR)
(Incluído pela Portaria nº 1.274, de 26.9.2007)

Art. 3o As vagas objeto de disputa serão atribuídas segundo a ordem de precedência dos candidatos.
§ 1o A ordem de precedência será elaborada em ordem decrescente do tempo de efetivo
exercício em dias, apurada mensalmente, até o 5° dia útil de cada mês, tendo como marco
inicial a data de ingresso na carreira de Advogado da União, ou no cargo efetivo de natureza
jurídica, no caso dos integrantes do quadro suplementar.
§ 2° Em caso de empate entre os Advogados da União, considerar-se-á de maior precedência o melhor classificado no concurso de ingresso ou, em caso de concursos diferentes, o
do concurso mais antigo.
§ 3° Não sendo possível o desempate pela regra do § 2°, considerar-se-á de maior precedência o que tiver mais tempo de serviço público federal.
Art. 4° O processamento dos pedidos de alteração de exercício, quando houver o oferecimento de vagas pela Administração, dar-se-á com a observância das opções de cada
candidato, percorrendo-se seqüencialmente a ordem de prioridade de que trata o inciso V do
art. 2°, a partir da ordem de precedência do candidato, e obedecerá aos seguintes critérios:
I - a cada avaliação movimenta-se o candidato de seu órgão de exercício atual para o
órgão de exercício em que surja vaga, obedecida a ordem de preferência por ele indicada;
II - a cada movimentação, a vaga a ser ocupada deve ser excluída do quadro geral de vagas, incluindo-se a vaga a ser liberada pelo candidato contemplado;
III - caso o órgão de exercício para o qual houver movimentação tiver sido indicado na
primeira opção do candidato, consolidar-se-á assim sua opção;
IV - caso o órgão de exercício para o qual houver movimentação tiver sido indicado a
partir da segunda opção do candidato, sua inscrição deverá ser mantida para futuras avaliações, porém limitadas às opções de maior preferência, considerando-se, desde já, a nova
opção decorrente da movimentação procedida; e
V - a cada alteração no quadro geral de vagas, decorrente da movimentação referida
no inciso II, a avaliação das opções reiniciar-se-á pelo primeiro colocado da lista de inscritos, excluídos os referidos no inciso III.
Art. 5° Quando não houver oferecimento de vagas pela Administração, os pedidos
de alteração de exercício serão atendidos na medida em que não importem em alteração do
quantitativo de Advogados em exercício nos respectivos órgãos.
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Art. 6° Findo o processamento, a Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União organizará e fará divulgar no Boletim de Serviço da Advocacia-Geral da União a lista dos inscritos, com
a respectiva classificação, segundo os critérios de ordem de precedência e o resultado das opções
atendidas por órgão de exercício, bem assim dos candidatos não contemplados em suas opções.
§ 1° Do resultado da inclusão, exclusão e classificação na lista de que trata o caput, cabe recurso dirigido ao Advogado-Geral da União, devidamente fundamentado, no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar de sua publicação, de acordo com as instruções e formulários constantes do sistema de informática.
§ 2° O candidato enviará eletronicamente o recurso, por meio do sistema de informática,
e os documentos necessários à comprovação de suas alegações deverão ser encaminhados
via fac-símile, pelo telefone (61) 4009-4343, dentro do prazo do recurso.
§ 3° Instruídos os recursos, a Secretaria-Geral os encaminhará ao Advogado-Geral
da União, para julgamento.
§ 4° Julgados os recursos, o Advogado-Geral da União publicará as portarias de designação de exercício.
Art. 7° O candidato que tiver o seu exercício alterado deverá apresentar-se para entrar
em exercício no respectivo órgão no primeiro dia útil do mês subseqüente ao da publicação
da portaria de designação, ou na data por esta fixada.
Art. 8° A alteração de órgão de exercício, de ofício, no interesse da Administração,
devidamente fundamentado, poderá ocorrer:
I – para distribuir eqüitativamente o quantitativo de Advogados da União e integrantes do quadro suplementar entre os órgãos de direção e de execução da Advocacia-Geral da
União situados em Brasília – DF; ou
II – para suprir necessidades emergenciais ou temporárias dos órgãos referidos
no inciso I.
Art. 9° Na definição dos Advogados da União que terão o seu exercício alterado em razão das hipóteses previstas no art. 8° serão observados, seqüencialmente, os seguintes critérios,
aplicáveis aos que estão em exercício no órgão que sofrerá adequação do quantitativo de pessoal:
I – o de menor tempo na carreira de Advogado da União;
II – o de menor tempo de exercício no órgão; e
III – a classificação no concurso de ingresso na carreira.
Parágrafo único. Os critérios referidos neste artigo poderão ser dispensados, fundamentadamente, nos casos do inciso II do art. 8°, devendo a portaria de designação fixar termo
certo para o retorno do Advogado ao seu anterior órgão de exercício, salvo na hipótese de
ocorrer nova alteração de exercício, na forma do art. 1° desta Portaria.
Art. 10. As regras fixadas nesta Portaria para a hipótese de alteração de órgão de exercício, a
pedido, poderão ser afastadas em casos urgentes e excepcionais, desde que demonstrado que a sua
observância possa resultar em prejuízos ao interessado ou à Administração.
Art. 11. A alteração do órgão de exercício dos Advogados da União e dos integrantes do
quadro suplementar lotados no Gabinete do Advogado-Geral da União, para desempenho de
cargo em comissão em órgão de direção ou de execução da Advocacia-Geral da União
diferente daquele em que se encontre em exercício, depende de prévia manifestação do
Advogado-Geral da União.
§ 1° Na análise do pedido de nomeação para desempenho de cargo em comissão será
observado o número ideal de advogados fixado em ato específico do Advogado-Geral da
União, bem como a distribuição eqüitativa de pessoal nos órgãos situados em Brasília – DF.
§ 2° A nomeação para cargo em comissão em Consultoria Jurídica na qual o Advogado
já se encontre em exercício não importa em alteração do órgão de exercício e prescinde de
autorização do Advogado-Geral da União.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 8.6.2007.
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PORTARIA Nº 578, DE 12 DE JUNHO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi

delegada pelo art. 1º da Portaria nº 493/AGU, republicada na Seção 2, do D.O.U de 30 de
maio de 2007, e tendo em vista o disposto em seu Parágrafo único, resolve:
Art. 1º Subdelegar competência ao Diretor da Escola da Advocacia-Geral da União para
decidir sobre a participação de membros da Advocacia-Geral da União e de servidores em
cursos ou outros eventos, promovidos ou não pela Escola da Advocacia-Geral da União,
quando implicar custeio de diárias e passagens.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 13.6.2007.

PORTARIA Nº 603, DE 18 DE JUNHO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do

art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
Considerando que o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC prevê investimentos de
grande relevância em infra-estrutura logística, energética, social e urbana, além de medidas econômicas voltadas ao estímulo ao crédito e ao financiamento, à melhoria do ambiente de investimento, à desoneração e adequada administração tributária, e à consistência fiscal;
Considerando que compete à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral Federal
a representação judicial e extrajudicial da União, suas autarquias e fundações públicas federais, inclusive quanto à execução dos empreendimentos que integram o PAC, de forma a
viabilizar a consecução dos seus objetivos;
Considerando a necessidade de coordenação e orientação da atuação da Advocacia-Geral da
União e da Procuradoria-Geral Federal em relação ao PAC nos âmbitos administrativo e judicial;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Grupo Executivo de Acompanhamento do Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC no âmbito da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal - GEPAC/AGU, competindo-lhe:
I - promover o levantamento das ações judiciais relacionadas aos empreendimentos, investimentos e demais medidas integrantes do PAC;
II - efetuar diagnóstico das questões processuais e de mérito jurídico em discussão nas ações
judiciais em andamento, estabelecendo estratégia coordenada para a defesa da União, das autarquias e das fundações públicas federais em juízo, a ser apresentada ao Advogado-Geral da União;
III - diligenciar, com a aprovação do Advogado-Geral da União, junto aos órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas federais, para a solução dos problemas técnicos
porventura existentes e que estejam a dificultar o deslinde de ações judiciais relativas ao PAC;
IV - encaminhar à Consultoria-Geral da União eventuais conflitos envolvendo a União,
autarquias e fundações públicas federais entre si, especialmente para a constituição de câmaras de conciliação (ad hoc);
V - acompanhar a tramitação e os resultados das ações judiciais relacionadas ao PAC;
VI - identificar a existência de matérias pendentes de apreciação no âmbito da Consultoria-Geral da União relacionadas às medidas constantes do PAC;
VII - verificar a existência de questão referente às medidas do PAC que esteja sendo objeto de arbitragem ou mediação no âmbito da Consultoria-Geral da União;
VIII - promover a integração da atuação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal relativamente ao PAC, articulando as informações geradas no âmbito consultivo e no âmbito contencioso;
IX - levantar a existência de outras questões de natureza jurídica que possam afetar os projetos
do PAC e propor ao Advogado-Geral da União a adoção de medidas tendentes a solucioná-las; e,
X - informar ao Advogado-Geral da União os resultados de sua atuação.
Art. 2º O GEPAC/AGU é constituído pelos seguintes representantes:
I - da Consultoria-Geral da União - CGU:
a) CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO, Consultor da União, matrícula SIAPE nº
1.222.217, que o coordenará;
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b) RAFAELO ABRITTA, do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da ConsultoriaGeral da União, matrícula SIAPE nº 1.340.996;
c) SÉRGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY, do Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos, matrícula SIAPE 1.288.035; e
d) GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO, do Departamento de Análise de Atos Normativos, matrícula SIAPE 1.557.266.
II - da Procuradoria-Geral da União - PGU:
a) GEOVANA PATRÍCIA DE QUEIROZ, DEJAP/PGU;
b) QUÉSIA MARIA MENDES, DEJUC/PGU; (Redação dada pela Portaria nº 1.365, de 5.10.2007 – D. O. de 9.10.2007)
c) CRISTINA DE ALENCAR SERRANO SANTOS, DDPU/PGU; e
d) GIAMPAOLO GENTILE, PRU1/PGU.

III - da Secretaria-Geral de Contencioso - CGCT:
a) LEONARDO RAUPP BOCORNY; e
b) ANDRÉ AUGUSTO DANTAS MOTTA AMARAL.
IV - da Procuradoria-Geral Federal - PGF:
a) VILSON MARCELO MALCHOW VEDANA, da Adjuntoria de Contencioso da PGF, matrícula SIAPE nº 1447911;
b) RICARDO BRANDÃO SILVA, da Procuradoria Federal junto Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, matrícula SIAPE nº 1357599;
c) JOSÉ EDUARDO DE LUCENA FARIAS da Procuradoria Federal Especializada junto ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, matrícula SIAPE nº 1554085; e
d) CRISTIANE SOUZA BRAZ COSTA, da Procuradoria Federal Especializada junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, matrícula SIAPE nº 13589032.
Art. 3º Os órgãos de execução da Consultoria-Geral da União, da Procuradoria-Geral da
União e da Procuradoria-Geral Federal prestarão o apoio necessário e prioritário ao desenvolvimento das atividades do GEPAC/AGU.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 19.6.2007.

PORTARIA Nº 887, DE 27 DE JULHO DE 2007.
Instala a Procuradoria Federal no Estado de Sergipe.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria da União no Estado de Sergipe exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais, por força
da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado de Sergipe e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado de Sergipe, com sede em Aracaju, com a competência para exercer, em conjunto com a Procuradoria da União no Estado de
Sergipe, a representação judicial das autarquias e fundações até agora por esta exercida na
forma dos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
Parágrafo Único. A Procuradoria Federal no Estado de Sergipe assumirá, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado de Sergipe.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 31.7.2007.
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PORTARIA Nº 896, DE 3 DE AGOSTO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
CONSIDERANDO a deliberação adotada na reunião da Comissão de Promoção e Defesa do Patrimônio Público - CPDP - realizada em 22 de setembro de 2006;
CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 518 do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo
a qual "A intervenção da União em feito já julgado pela segunda instância e pendente de embargos, não desloca o processo para o Tribunal Federal de Recursos", que suscita o conflito
negativo de competência entre o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJ/PA, tendo o STF decidido pela competência do TJ/PA; e
CONSIDERANDO a expiração do prazo estabelecido pela Portaria 1.133, de 22 de novembro de 2006, prorrogado pela Portaria nº 57, de 16 de janeiro de 2007, resolve:
Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho Permanente - GTP/PA - com a finalidade específica de
propor as ações próprias tendentes à declaração de nulidade dos títulos dominiais e dos registros
imobiliários já efetuados em favor de Carlos Medeiros, cessionário dos direitos hereditários dos
coronéis Manuel Fernandes de Souza e Manoel Joaquim Pereira, bem como promover o acompanhamento das ações judiciais em curso relativas aos imóveis da União localizados no Estado do Pará.
Art. 2º A propositura das mencionadas ações está condicionada aos seguintes requisitos:
I - elaboração prévia pelo setor competente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - das cadeias dominiais e mapas para exame e prova de que os imóveis têm origem em
títulos de alienação e concessão de terras devolutas expedidos pelo Estado do Pará indevidamente; ou
II - prova de que os imóveis encontram-se inseridos: no Decreto-Lei nº 9.760, de 05 de
setembro de 1946, em áreas indígenas, áreas de preservação de natureza, em áreas de alagação ou que serão alagadas em função do projeto de aproveitamento do potencial hidroelétrico na bacia do rio Amazonas, em áreas concedidas ao Estado Maior, Comando do Exército e
à Aeronáutica, em terras devolutas abrangidas pelo Decreto nº 1.164/71 e Decreto-Lei nº
2.375/87; ou III - prova de que não foram observados os preceitos constitucionais e legais.
Art. 3º O Grupo de Trabalho Permanente será integrado pelos seguintes membros:
I - Procurador-Chefe da União no Estado do Pará;
II - Chefe da Procuradoria Federal junto ao Incra no Estado do Pará;
III - dois Advogados da União em exercício na Procuradoria da União no Estado do Pará
e seus suplentes;
IV - dois Procuradores Federais em exercício na Procuradoria Federal junto ao Incra no
Pará e seus suplentes; e
V - dois servidores públicos da Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Pará.
Art. 4º Compete ao Procurador-Chefe da União no Estado do Pará e ao Chefe da Procuradoria Federal junto ao Incra no Estado do Pará indicar os nomes dos Advogados da União e dos
Procuradores Federais e seus suplentes que comporão o GTP/PA, bem como ao Secretário de
Patrimônio da União no Estado do Pará indicar os servidores que auxiliarão os trabalhos.
Parágrafo único. O GTP/PA será coordenado pelo Procurador-Chefe da PU/PA e, nos
seus impedimentos legais e eventuais, pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto
ao Incra no Pará.
Art. 5º Compete ao Grupo de Trabalho Permanente:
I - proceder a estudos, com a finalidade de verificar se os títulos dominiais concernentes aos
imóveis desapropriados são nulos de pleno direito, objetivando a declaração de sua nulidade;
II - decidir sobre a propositura das ações declaratórias de nulidade de títulos; e
III - encaminhar à CPDP, relatório consolidado sempre que julgado oportuno.
Art. 6º Caberá à Procuradoria-Geral da União, à Procuradoria-Regional da União da 1ª Região e
à Procuradoria-Geral do Incra indicar, respectivamente, Advogado da União e Procurador Federal
para eventuais necessidades de orientação e medidas judiciais no âmbito dessas competências.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 6.8.2007.
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PORTARIA Nº 951, DE 16 DE AGOSTO DE 2007.
Constitui Comissão para Gestão do Conteúdo e
Forma dos Sítios de Internet e Intranet da Advocacia-Geral da União.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Decreto no- 6.120, de 29 de maio de 2007, e considerando a relevância da gestão da
informação institucional disponibilizada nos sítios de internet e intranet, resolve:
Art. 1º Constituir Comissão para Gestão de Conteúdo e Forma dos Sítios de Internet e
Intranet da Advocacia-Geral da União - CNET, de caráter permanente, à qual incumbe:327
I - assessorar o Advogado-Geral da União - Substituto na definição da política institucional de publicação de informações nos sítios de internet e intranet;
II - avaliar o conteúdo e a forma das informações disponibilizadas ao público externo
(internet) e interno (intranet), com vistas à preservação e divulgação da imagem institucional da Advocacia-Geral da União;
III - estabelecer e propor regras gerais para padronização da informação disponibilizada
nas páginas de internet e intranet da Advocacia-Geral da União;
IV - opinar conclusivamente sobre as solicitações de inclusão ou retirada de tópicos, seções ou páginas, com vistas à preservação da política institucional de publicação
de que trata o inciso I.
Art. 2º A CNET será integrada por representantes de cada um dos seguintes órgãos e unidades:
I - Gabinete do Advogado-Geral da União - Substituto, que a coordenará;
II - Corregedoria-Geral da Advocacia da União;
III - Consultoria-Geral da União;
IV - Procuradoria-Geral da União;
V - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
VI - Secretaria-Geral de Contencioso;
VII - Procuradoria-Geral Federal;
VIII - Escola da Advocacia-Geral da União;
IX - Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União;
X - Assessoria de Comunicação Social; e
XI - Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. O chefe de cada órgão ou unidade referida neste artigo indicará 1 (um)
representante e seu respectivo suplente.
Art. 3º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União providenciará o apoio necessário à atuação da CNET.
Art. 4º A CNET submeterá relatório periódico de suas atividades ao Advogado-Geral da
União - Substituto.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 20.8.2007.

PORTARIA Nº 1.130, DE 10 DE SETEMBRO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições previstas no art. 4º, inci-

so I da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 4º do Ato Regimental nº
2, de 15 de agosto de 2005, resolve:
Art. 1º Transferir a supervisão da gestão da Biblioteca Central Teixeira de Freitas do
Protocolo Central Unificado da Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União para a Escola
da Advocacia-Geral da União, em Brasília/DF.
Art. 2º Manter a responsabilidade pela guarda, controle e conservação do acervo da Biblioteca Central Teixeira de Freitas com o bibliotecário chefe e os demais bibliotecários e servidores.
Parágrafo único. É competência do bibliotecário chefe, até a edição do regulamento, determinar as atribuições acometidas a cada servidor.
327
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Art. 3º Fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a Escola da Advocacia-Geral da
União editar o regulamento da Biblioteca Central Teixeira de Freitas.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
B. S. Nº 44, de 14.9.2007.

PORTARIA Nº 1.277, DE 27 DE SETEMBRO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I
e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que os Diretores dos Departamentos da Consultoria-Geral da União, os
Consultores Jurídicos dos Ministérios ou órgãos equivalentes e os Coordenadores-Gerais dos
Núcleos de Assessoramento Jurídico indiquem, cada qual, à Consultoria-Geral da União, até o dia
30 de outubro de 2007, 2 (dois) Advogados da União ou Assistentes Jurídicos, em exercício nas
respectivas unidades, para formação de cadastro de servidores que poderão ser designados para
atuar, em regime de mutirão e em caso de comprovada necessidade, na solução de demandas em
massa surgidas no âmbito da Consultoria-Geral da União, das Consultorias Jurídicas dos Ministérios ou órgãos equivalentes e dos Núcleos de Assessoramento Jurídico.
Art. 2º Constatando que a demanda surgida no âmbito de uma das unidades referidas no
artigo anterior não pode ser suprida a contento pelo seu quadro de servidores, o dirigente da
unidade solicitará ao Consultor-Geral da União a designação de número razoável de Advogados da União e Assistentes Jurídicos para colaborar com os trabalhos.
Parágrafo único. A solicitação de que trata este artigo deve ser devidamente fundamentada e instruída, sob pena de indeferimento.
Art. 3º Verificada a necessidade de atendimento da solicitação de que trata o art. 2º, o
Consultor-Geral da União designará número razoável de Advogados da União e Assistentes
Jurídicos indicados na forma do art. 1º, os quais dedicarão tempo integral aos trabalhos pelo
prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. O titular da unidade de exercício do Advogado da União ou Assistente
Jurídico designado na forma do caput deve anuir previamente à designação e adotar as
providências necessárias à redistribuição interna dos serviços.
Art. 4º A unidade integrante da Advocacia-Geral da União beneficiada com o mutirão orientará a atuação dos Advogados da União e Assistentes Jurídicos designados, que executarão, no
âmbito das respectivas unidades de exercício, o exame dos processos que lhe forem distribuídos.
§ 1º A orientação de que trata o caput será feita preferencialmente por meio eletrônico,
sem prejuízo da possibilidade de convocação dos Advogados da União e Assistentes Jurídicos designados para a participação em curso de treinamento ou reunião.
§ 2º A convocação referida no parágrafo anterior será custeada pela Advocacia-Geral da
União ou pelo órgão ou entidade beneficiada pelo mutirão, conforme o caso.
Art 5º As unidades integrantes da Advocacia-Geral da União deverão prestar todo apoio logístico, material e humano necessário para garantir a celeridade e o bom andamento dos trabalhos.
Art. 6º A composição do cadastro de servidores destinado ao mutirão deverá ser renovada anualmente, obedecidos os critérios estabelecidos neste ato.
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 28.9.2007.

PORTARIA Nº 1.281, DE 27 DE SETEMBRO DE 2007.
Dispõe sobre o deslinde, em sede administrativa,
de controvérsias de natureza jurídica entre órgãos
e entidades da Administração Federal, no âmbito
da Advocacia-Geral da União.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 4°, incisos I, X, XI, XIII, XVIII e § 2°da Lei Complementar n° 73, de 10 de
fevereiro de 1993, no art. 8°-C da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, e no art. 11 da Medida Provisória n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
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Art. 1º O deslinde, em sede administrativa, de controvérsias de natureza jurídica entre
órgãos e entidades da Administração Federal, por meio de conciliação ou arbitramento, no
âmbito da Advocacia-Geral da União, far-se-á nos termos desta Portaria.
Art. 2º Estabelecida controvérsia de natureza jurídica entre órgãos e entidades da Administração Federal, poderá ser solicitado seu deslinde por meio de conciliação a ser realizada:
I - pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF;
II - pelos Núcleos de Assessoramento Jurídico quando determinado pelo ConsultorGeral da União;
III - por outros órgãos da Advocacia-Geral da União quando determinado pelo Advogado-Geral da União.
Parágrafo único. Na hipótese dos incisos II e III do caput, as atividades conciliatórias serão supervisionadas pela CCAF.
Art. 3° A solicitação poderá ser apresentada pelas seguintes autoridades:
I - Ministros de Estado,
II - dirigentes de entidades da Administração Federal indireta,
III - Procurador-Geral da União, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ProcuradorGeral Federal e Secretários-Gerais de Contencioso e de Consultoria.
Art. 4º A solicitação deverá ser instruída com os seguintes elementos:
I - indicação de representante(s) para participar de reuniões e trabalhos;
II - entendimento jurídico do órgão ou entidade, com a análise dos pontos controvertidos; e
III - cópia dos documentos necessários ao deslinde da controvérsia.
Art. 5º Recebida a solicitação pela CCAF, será designado conciliador para atuar no feito.
Art. 6° O conciliador procederá ao exame preliminar da solicitação.
Parágrafo único. Na hipótese de cabimento, será dada ciência da controvérsia ao órgão
ou entidade apontado pelo solicitante, para que apresente os elementos constantes do art. 4º.
Art. 7º Instruído o procedimento, o conciliador manifestar-se-á sobre a possibilidade de conciliação.
Parágrafo único. Aprovada a manifestação, o conciliador, se for o caso, designará data
para o início das atividades conciliatórias, cientificando os representantes indicados.
Art. 8º O conciliador poderá, em qualquer fase do procedimento:
I - solicitar informações ou documentos complementares necessários ao esclarecimento
da controvérsia;
II - solicitar a participação de representantes de outros órgãos ou entidades interessadas;
III - sugerir que as atividades conciliatórias sejam realizadas por Núcleo de Assessoramento Jurídico ou por outros órgãos da Advocacia-Geral da União.
Art. 9º O conciliador e os representantes dos órgãos e entidades em conflito deverão, utilizando-se dos meios legais e observados os princípios da Administração Pública, envidar
esforços para que a conciliação se realize.
Art. 10. Havendo a conciliação, será lavrado o respectivo termo, que será submetido à
homologação do Advogado-Geral da União.
Parágrafo Único. O termo de conciliação lavrado pelos órgãos referidos nos incisos II e
III do art. 1º e homologado pelo Advogado-Geral da União será encaminhado à CCAF.
Art. 11. A Consultoria-Geral da União, quando cabível, elaborará parecer para dirimir a
controvérsia, submetendo-o ao Advogado-Geral da União nos termos dos arts. 40 e 41 da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 12. A Escola da Advocacia-Geral da União promoverá cursos objetivando capacitar integrantes da Instituição e de seus órgãos vinculados a participarem de atividades conciliatórias.
Art. 13. Poderão ser designados conciliadores:
I - os integrantes da Consultoria-Geral da União, por ato do Consultor-Geral da União;
II - os integrantes da Advocacia-Geral da União, por ato do Advogado-Geral da União.
Art. 14. O Consultor-Geral da União poderá expedir normas complementares para o desempenho das atividades conciliatórias.
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Fica revogada a Portaria nº 118, de 1º de fevereiro de 2007.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 28.9.2007.
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PORTARIA Nº 1.392, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007.
Autoriza o funcionamento do Escritório de Representação da Advocacia-Geral da União junto ao Tribunal de Contas da União e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do
art. 4o da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o funcionamento do Escritório de Representação da Advocacia-Geral
da União junto ao Tribunal de Contas da União.
Parágrafo único. O Escritório de que trata o caput ficará vinculado ao Gabinete do Advogado-Geral da União.
Art. 2º Compete ao Escritório de Representação de que trata o art. 1º desta Portaria apoiar os
membros da Advocacia-Geral da União em suas atividades junto ao Tribunal de Contas da União.
Art. 3º As atividades referentes aos assuntos extrajudiciais serão coordenadas pela Consultoria-Geral da União, por intermédio do Departamento de Assuntos Extrajudiciais.
Art. 4º As atividades referentes à propositura de ações judiciais serão coordenadas pela
Procuradoria-Geral da União, por intermédio do Departamento de Proteção e Defesa do
Patrimônio da União, Órgãos Sucedidos e Precatórios.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 15.10.2007.

PORTARIA Nº 1.436, DE 26 DE OUTUBRO DE 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, Considerando que, a teor
do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Lei nº
9.028, de 12 de abril de 1993, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180, de 24 de
agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal;
Considerando que as Procuradorias Federais já instaladas vêm exercendo, em conjunto
com as Procuradorias da União, nos respectivos Estados, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal;
Considerando que algumas Procuradorias Federais já instaladas dispõem de estrutura física e logística adequadas à assunção da representação judicial das autarquias e fundações
públicas federais, atualmente exercida em conjunto com as Procuradorias da União, resolve:
Art. 1º As Procuradorias Federais nos Estados do Acre, de Goiás e de Sergipe, já instaladas,
assumirão, a partir do dia 01 de novembro de 2007, em caráter exclusivo, a representação judicial
das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos
arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo
exercida em conjunto com as Procuradorias da União nos respectivos Estados.
Parágrafo único. As Procuradorias da União manterão estreita articulação com as Procuradorias Federais, emprestando-lhes o apoio necessário e fornecendo-lhes os dados, elementos e dossiês de que disponham acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e fundações públicas federais que representavam judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º-D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 30.10.2007.
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PORTARIA Nº 1.652, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2007.
Instala a Procuradoria- Seccional Federal de Petrolina/PE.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto

nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no
art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, Considerando a necessidade de dar continuidade
ao processo de implantação da Procuradoria -Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno
exercício da sua competência, na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria- Seccional Federal de Petrolina/PE e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria- Seccional Federal de Petrolina/PE, com sede na cidade
de Petrolina/PE, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das
autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas
atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria-Seccional Federal de Petrolina/PE.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 10.12.2007.

PORTARIA Nº 1.707, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.
Dispõe sobre as atividades de tecnologia da informação desenvolvidas no âmbito da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi
atribuída pelo Decreto nº 6.120, de 29 de maio de 2007, tendo em vista o disposto no caput do art.
1º do Decreto nº 4.368, de 10 de setembro de 2002, com a redação que lhe deu o Decreto nº
6.120, de 2007, e considerando o caráter estratégico dos recursos de Tecnologia da Informação
para o desempenho das atividades institucionais da Advocacia-Geral da União, resolve:
Art. 1º As atividades de Tecnologia da Informação da Advocacia-Geral da União e da
Gerência Executiva do Sistema Integrado de Controle das Ações da União - GESICAU ficam diretamente subordinadas à Gerência de Tecnologia da Informação -GTI, instalada no
âmbito do Gabinete do Advogado-Geral da União Substituto.
Art. 2º Compete privativamente à Gerência de Tecnologia da Informação:
I - supervisionar, orientar e coordenar as atividades de desenvolvimento, implantação e
utilização de sistemas de informática e de gestão dos recursos tecnológicos no âmbito das
diversas unidades da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal;
II - avaliar e aprovar as especificações técnicas destinadas à contratação de bens e serviços na área de tecnologia, bem como a execução dos contratos e convênios firmados;
III - colher, organizar e avaliar informações, efetuar diagnósticos e sugerir ao Advogado-Geral da União Substituto políticas e diretrizes quanto às propostas da Advocacia-Geral
da União para o Plano Plurianual, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e para a Lei Orçamentária Anual em relação a recursos tecnológicos;
IV - definir diretrizes para execução orçamentária na área de tecnologia da informação,
bem como os padrões de configuração e utilização dos recursos tecnológicos e de informática das diversas unidades da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal;
V - organizar e estruturar suas áreas e segmentos de atuação, respeitados os limites desta
Portaria, conferindo-lhes competência e designando os respectivos responsáveis;
VI - constituir Grupos Técnicos Específicos para auxiliá-la no desempenho das competências que lhe são fixadas nesta Portaria.
Art. 3º As atividades de estruturação tecnológica da Advocacia-Geral da União serão
executadas por uma Gerência Executiva de Tecnologia - GETEC, diretamente subordinada à
GTI, competindo-lhe:
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I - supervisionar e coordenar a execução das atividades dos Representantes de Informática e dos demais servidores afetos às atividades de tecnologia da informação no âmbito das
diversas unidades da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal;
II - acionar os prestadores de serviços externos, quanto à disponibilidade e qualidade dos
serviços contratados, nos contratos com itens sob sua competência.
III - estabelecer padrões para os recursos tecnológicos, dados, sistemas e informações;
IV - editar ordens de serviço para estabelecer atribuições aos Representantes de Informática e
com definições, padrões, rotinas e procedimentos para o desenvolvimento, utilização, atendimento, suporte e provimento de recursos tecnológicos, dados, sistemas e informações; e
VI - constituir Grupos Técnicos Específicos para auxiliá-la no desempenho das competências que lhe são fixadas nesta Portaria.
Parágrafo único. A GETEC será chefiada pelo Coordenador-Geral de Recursos Tecnológicos e Informação, cujas atividades ficam diretamente subordinadas ao Gerente de Tecnologia da Informação.
Art. 4º Os Representantes de Informática (titular e suplente) de que trata o inciso I do art. 4º serão designados pelos titulares de cada uma das unidades da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, por meio de Ordem de Serviço publicada no Boletim de Serviço da AGU.
Art. 5º Os Representantes de Informática terão atuação Nacional, Regional ou Local,
competindo-lhes, ao menos, o seguinte:
I - receber e consolidar as demandas e necessidades tecnológicas do órgão ou unidade;
II - encaminhar à GETEC o resultado de avaliações e diagnósticos decorrentes de sua atuação;
III - divulgar e acompanhar, no âmbito do respectivo órgão ou unidade, as orientações
gerais para implantação, instalação, funcionamento, manutenção e utilização dos recursos
tecnológicos e informações.
Parágrafo único. Compete à GETEC, por meio de ato próprio, delegar outras atribuições específicas aos Representantes de Informática, atentando-se para o respectivo âmbito de atuação.
Art. 6º A Portaria AGU nº 431 de 11 de maio de 2005, publicada no Diário Oficial da União
de 15 de maio de 2006 (Seção 1, página 6), passa a vigorar com as seguintes alterações:
" ....................................................................................................................................
Art 3º ............................................................................................................................
......................................................................................................................................
II - receber, analisar e manifestar-se quanto às demandas de implementação ou de alteração de
funcionalidades do SICAU e de seus subsistemas, encaminhando-as à CGRTI para execução;
...................................................................................................................................................................................................

XI - definir:
...................................................................................................................................................................................................

Art. 4º Compete ao Gerente de Tecnologia da Informação:
...................................................................................................................................................................................................

Art. 7º A GESICAU poderá constituir Grupos Técnicos Específicos para auxiliá-la
no desempenho das competências que lhe são fixadas nesta Portaria." (NR)
Art. 7º Fica revogada a Portaria no 526, de 30 de maio de 2007.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 20.12.2007.

PORTARIA Nº 75, DE 17 DE JANEIRO DE 2008.
Dispõe sobre a atuação das Procuradorias da
União e das Procuradorias Federais nas execuções de contribuições sociais decorrentes da condenação da União, suas autarquias e fundações
na Justiça do Trabalho.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas competências de que tratam os inci-

sos I, X, XI, XIII e XVIII da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 2003, e tendo
em vista o disposto no parágrafo único do art. 876 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, no art. 68 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e no § 1º do art. 2º, e
no caput e no inciso II do § 3º do art. 16 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, resolve:
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Art. 1º As Procuradorias da União e as Procuradorias Federais não deverão impugnar as
execuções de ofício de contribuições sociais decorrentes de condenação, na Justiça do Trabalho, da União, suas autarquias e fundações em reclamatórias trabalhistas, inclusive nos
casos em que a União seja parte no processo na condição de sucessora de entidade integrante da Administração Indireta, desde que estejam em consonância com manifestação prévia
apresentada pelos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal.
§ 1º A vedação prevista no caput também se aplica:
I - aos casos em que os cálculos das contribuições sejam apresentados diretamente pelos
órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal;
II - nas execuções de contribuições sociais incidentes sobre os valores decorrentes de
condenação judicial em reclamatória trabalhista relativa ao período em que o atual servidor
público federal, então celetista, vinculava-se ao Regime Geral de Previdência Social.
§ 2º Havendo impugnação contra a execução do valor da condenação, as Procuradorias
da União e as Procuradorias Federais deverão garantir que o valor a ser executado de ofício
referente às contribuições sociais reflita integralmente o percentual incidente sobre o valor
efetivamente devido, inclusive no caso de acordo judicial.
Art. 2º Nos casos previstos nessa Portaria, as Procuradorias da União também não alegarão a
ocorrência de confusão entre credor e devedor, observado o disposto no art. 68 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2002, e no § 1º do art. 2º da Lei nº 11.457, de 16 de março de
2007, para que tenha prosseguimento a execução de ofício das contribuições sociais.
Parágrafo único. Se a Justiça do Trabalho reconhecer, de ofício, a ocorrência de confusão nessas hipóteses, a Procuradoria da União ou a Procuradoria Federal que tiver ciência
dessa decisão não deverá apresentar recurso, providenciando apenas a extração de cópia dos
autos, acompanhada de certidão atestando o valor devido, para sua posterior remessa à
Procuradoria-Geral da União ou à Procuradoria-Geral Federal, conforme o caso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 18.1.2008.

PORTARIA Nº 157, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e
11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180, de
24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal;
Considerando que as Procuradorias Federais já instaladas vêm exercendo, em conjunto
com as Procuradorias da União, nos respectivos Estados, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal;
Considerando que algumas Procuradorias Federais já instaladas dispõem de estrutura física e logística adequadas à assunção da representação judicial das autarquias e fundações
públicas federais, atualmente exercida em conjunto com as Procuradorias da União, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado do Piauí, já instalada, assumirá, a partir do dia
03 de março de 2008, em caráter exclusivo, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B
da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo exercida em
conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Piauí.
Parágrafo único. A Procuradoria da União manterá estreita articulação com a Procuradoria Federal, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e
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dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e
fundações públicas federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 18.2.2008.

PORTARIA Nº 158, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos

XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e
11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180, de
24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal;
Considerando que as Procuradorias Federais já instaladas vêm exercendo, em conjunto
com as Procuradorias da União, nos respectivos Estados, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal;
Considerando que algumas Procuradorias Federais já instaladas dispõem de estrutura física e
logística adequadas à assunção da representação judicial das autarquias e fundações públicas
federais, atualmente exercida em conjunto com as Procuradorias da União, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado de Tocantins, já instalada, assumirá, a partir do
dia 03 de março de 2008, em caráter exclusivo, a representação judicial das autarquias e
fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e
11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Tocantins.
Parágrafo único. A Procuradoria da União manterá estreita articulação com a Procuradoria Federal, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e
dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e
fundações públicas federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a
cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, com as alterações
da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º da IN/AGU nº 03, e à IN
nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 18.02.2008.

PORTARIA Nº 163, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008.
Atribui à Procuradoria-Geral Federal a representação judicial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama - no Estado do Amazonas.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos I, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve:
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Art. 1º Atribuir à Procuradoria-Geral Federal a representação judicial do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama - no Estado do Amazonas.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 19.02.2008.

PORTARIA Nº 319, DE 14 DE MARÇO DE 2008.
Dispõe sobre a manutenção dos Escritórios de
Representação da Procuradoria-Geral Federal
pela Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo Advogado-Geral da União, nos termos da Portaria n° 387/AGU, de 24 de abril
de 2007, resolve:
Art. 1° Estabelecer normas comuns quanto à manutenção dos Escritórios de Representação da Procuradoria-Geral Federal pela Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União.
Art. 2° Compete à Secretaria-Geral da AGU, por intermédio de suas unidades, dar apoio
técnico e logístico aos Escritórios de Representação da Procuradoria-Geral Federal.
§ 1° Considera-se apoio técnico e logístico o fornecimento de material de escritório, de
insumos de informática e a viabilização de pagamento de diárias, passagens e despesas
processuais relacionadas às atividades do Escritório de Representação.
§ 2° Havendo disponibilidade orçamentária, as Unidades Regionais de Atendimentos
deverão fornecer aos escritórios de Representação da Procuradoria-Geral Federal, mediante
contratação, serviços de transporte e reprografia.
Art. 3° Os Escritórios de Representação da PGF, nos meses de março, maio, julho, setembro, e novembro, encaminharão à Procuradoria-Regional Federal ou à Procuradoria
Federal do respectivo Estado a listagem com as necessidades de material de expediente e de
suprimentos de informática.
Art. 4° Caberá às Procuradorias-Regionais Federais ou Procuradorias Federais nos Estados autorizar os afastamentos a serviço relacionados com a atuação em processos judiciais e
emitir a respectiva PCD relativamente às atividades desenvolvidas no seu interesse e no
interesse das Procuradorias-Seccionais Federais e Escritórios de Representação situados em
seus respectivos Estados.
§ 1° A autorização para afastamento a serviço do Procurador-Regional Federal será efetivada pelo Subprocurador-Geral Federal.
§ 2° A autorização para afastamento a serviço de Procurador-Chefe de Procuradoria Federal será efetivada pelo Procurador-Regional Federal de sua Região.
Art. 5° A Procuradoria-Geral Federal autorizará os afastamentos que envolvam deslocamento aéreo ou quando não relacionados com a atuação em processos judiciais.
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 18.3.2008.
PORTARIA Nº 418, DE 31 DE MARÇO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso VI do art. 1º do Decreto nº 6.216, de 4 de outubro de 2007, c/c o Decreto de 10 de
abril de 2007, do Presidente da República,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993, acrescentados pela Medida Provisória
nº 2.180, de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela ProcuradoriaGeral Federal;
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Considerando que algumas Procuradorias Federais já instaladas vêm exercendo, em conjunto com as Procuradorias da União, nos respectivos Estados, a representação judicial das
autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos
arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal;
Considerando que algumas Procuradorias Federais já instaladas dispõem de estrutura física e
logística adequadas à assunção da representação judicial das autarquias e fundações públicas
federais, atualmente exercida em conjunto com as Procuradorias da União, resolve:
Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado do Maranhão, já instalada, assumirá, a partir
do dia 14 de abril de 2008, em caráter exclusivo, a representação judicial das autarquias e
fundações públicas federais, atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A
e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual vinha sendo
exercida em conjunto com a Procuradoria da União no Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A Procuradoria da União manterá estreita articulação com a Procuradoria Federal, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe os dados, elementos e
dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e
fundações públicas federais que representava judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 1º.4.2008.

PORTARIA Nº 419, DE 31 DE MARÇO DE 2008.
Instala a Procuradoria- Seccional Federal de
Londrina/PR.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso VI do art. 1º do Decreto nº 6.216, de 4 de outubro de 2007, c/c o Decreto de 10 de
abril de 2007, do Presidente da República, com base nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de
julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria -Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria- Seccional Federal de Londrina/PR e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria- Seccional Federal de Londrina/PR, com sede na
cidade de Londrina/PR, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria-Seccional Federal de Londrina/PR.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 1º.4.2008.
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PORTARIA Nº 423, DE 31 DE MARÇO DE 2008.
Dispõe sobre as solicitações de aquisições de bens e
contratações de serviços afetos à área de tecnologia
da informação e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso VI do art. 1º do Decreto nº 6.216, de 4 de outubro de 2007, c/c o Decreto
de 10 de abril de 2007, do Presidente da República, e considerando o caráter estratégico dos
recursos de Tecnologia da Informação para o desempenho das atividades institucionais da
Advocacia-Geral da União, resolve:
Art. 1º As solicitações de aquisições de bens e contratações de serviços afetos à área de
tecnologia da informação pelas unidades jurídicas e administrativas da Advocacia-Geral da
União e da Procuradoria-Geral Federal ficam sujeitas ao disposto nesta Portaria.
Art. 2º Compete privativamente à Gerência de Tecnologia da Informação:
I - elaborar, receber e aprovar os projetos básicos e planos de trabalho que tenham
por objeto compras e serviços de bens, sistemas e serviços afetos à área de tecnologia
da informação, definindo a forma de atendimento mais efetiva e econômica para a
Instituição;
II - autorizar previamente as unidades administrativas descentralizadas a instaurar processos de aquisição de bens e contratação de serviços afetos à área de tecnologia da informação, desde que comprovada a viabilidade econômica e a conveniência da contratação
local;
III - definir as necessidades tecnológicas mínimas para a instalação e adequação física
de unidades da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal;
IV - autorizar previamente o descarte de equipamentos de informática e coordenar o recebimento e distribuição de equipamentos destinados por outros órgãos à Advocacia-Geral
da União;
V - aprovar previamente os termos de convênio e cooperação técnica afetos à área de
tecnologia da informação;
VI - expedir regulamentos específicos para o fiel cumprimento das disposições desta Portaria.
Art. 3º Fica revogada a alínea a, do inciso II, do art. 1º da Portaria SG nº 82, de 21 de
março de 2005.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 2.4.2008.

PORTARIA Nº 424, DE 1º DE ABRIL DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso da atribuição que lhe confere o

inciso VI do art. 1° do Decreto n° 6.216, de 4 de outubro de 2007, c/c o Decreto de 10 de
abril de 2007, tendo em vista o § 1° do art. 5° da Portaria n° 1.118/AGU, de 2 de dezembro
de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 6 de dezembro de 2005, Seção 1, pág. 3, e
considerando o que consta do Processo n° 00465.001338/07-34, resolve:
Art. 1° Declarar a Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso como unidade de
difícil provimento da Advocacia-Geral da União, passando o Anexo da Portaria n°
1.118/AGU, de 2005, a vigorar consoante o Anexo desta Portaria. 328
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 2.4.2008.

328
Ver a Portaria nº 757, de 6.6.2008, que determinou às Procuradorias da União nos Estados da Bahia e de Goiás a
indicação de Advogados da União para atuarem nos processos judiciais eletrônicos de competência dos juízos de
primeiro grau da Justiça Federal no Estado do Mato Grosso, até 31 de dezembro de 2008, ou enquanto persistirem os
fatos que fundamentam esta Portaria.
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ANEXO
UF

MUNICÍPIO

AC

Rio Branco

AM

Manaus

AP
MT

Macapá
Cuiabá
Belém
Santarém
Porto Velho
Boa Vista

PA
RO
RR

UNIDADE DE LOTAÇÃO
Procuradoria da União no Estado do Acre
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Rio Branco
Procuradoria da União no Estado do Amazonas
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Manaus
Procuradoria da União no Estado do Amapá
Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso
Procuradoria da União no Estado do Pará
Procuradoria-Seccional da União em Santarém
Procuradoria da União no Estado de Rondônia
Procuradoria da União no Estado de Roraima
PORTARIA Nº 425, DE 1º DE ABRIL DE 200.
Instala a Procuradoria-Seccional Federal de
Imperatriz/MA.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso VI do art. 1º do Decreto nº 6.216, de 4 de outubro de 2007, c/c o Decreto de 10 de
abril de 2007, do Presidente da República, com base nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de
julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria -Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da
Procuradoria- Seccional Federal de Imperatriz/MA e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria- Seccional Federal de Imperatriz/MA, com sede na
cidade de Imperatriz/MA, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria
e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança
amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria-Seccional Federal de Imperatriz/MA.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 2.4.2008.

PORTARIA Nº 429, DE 3 DE ABRIL DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso da atribuição que lhe confere o

inciso VI do art. 1º do Decreto nº 6.216, de 4 de outubro de 2007, c/c o Decreto de 10 de
abril de 2007, do Presidente da República, resolve:
Art. 1º Constituir Grupo de Advogados da União, Procuradores Federais e Assistentes
Jurídicos, com a finalidade de adotar, coordenar e implementar medidas jurídicas de urgência, no âmbito das respectivas competências dos órgãos integrantes, decorrentes da execução
da operação de extrusão pela União e suas entidades, de ocupantes não-índios inseridos na
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, localizada no Estado de Roraima, homologada pelo
Decreto de 15 de abril de 2005 do Presidente da República.
Art. 2º O Grupo será integrado pelos seguintes membros:
I - Consultoria-Geral da União:
a) ALDA FREIRE DE CARVALHO, Consultora da União
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II - Secretaria-Geral do Contencioso:
a) FABÍOLA SOUZA ARAÚJO, Assessora Técnica do Advogado-Geral da União/Procuradora Federal;
b) RAPAHEL RAMOS MONTEIRO DE SOUZA, Advogado da União
III - Procuradoria-Geral da União:
a) IZABEL VINCHON NOGUEIRA DE ANDRADE, Adjunta do Procurador-Geral da União/DEE
b) CRISTIANO SOARES BARROS MAIA, Advogado da União do DPP;
IV - Procuradoria-Geral Federal:
a) LUCIANA HOFF, Adjunta de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal
b) ADRIANA ROBERTA NASCIMENTO CRUZ, Procuradora Federal
V - Procuradoria-Regional da União na 1ª Região:
a) EDUARDO WATANABE, Coordenador-Geral Jurídico
b) REGINA MAURA BARUZZI, Subprocuradora Regional da União
VI - Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça:
a) LOURIVAL LOPES BATISTA, Coordenador - Geral de Processos Judiciais e Disciplinares
b) GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DE MELO, Advogado da União;
VII - Procuradoria Federal Especializada junto à Fundação Nacional do Índio - FUNAI:
a) ANTONIO MARCOS GUERREIRO SALMEIRÃO, Procurador-Geral
b) RICARDO RAMOS, Procurador Federal
VIII - Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação
de Biodiversidade - ICMBio;
a) CAROLINA LEMOS DE FARIA, Coordenadora do Contencioso Judicial junto ao
IBAMA e ao ICMBio;
b) OSMAR PEREIRA DE MATOS, Responsável pela Procuradoria Federal no Estado de Roraima;
c) ALEXANDRE COELHO NETO, Subprocurador-Chefe junto ao IBAMA;
IX - Procuradoria da União no Estado de Roraima:
a) MARCELO MEDICIS MARANHÃO E SILVA, Procurador-Chefe da União
b) FRANCISCO VILEBALDO DE ALBUQUERQUE, Assistente Jurídico;
X - Procuradoria Federal Especializada junto à Agência Nacional de Águas-ANA
a) EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA, Procurador-Chefe
b) RINA MÁRCIA SOARES ALBUQUERQUE, Procuradora Federal
Parágrafo único. A Coordenação do Grupo incumbirá à Consultoria-Geral da União no tocante às questões consultivas, e à Secretaria-Geral do Contencioso, quanto à atuação judicial.
Art. 3° Compete ao Grupo desempenhar as seguintes atribuições, no âmbito das respectivas competências:
I - manter regime de plantão;
II - prestar orientação jurídica aos órgãos públicos federais nas questões urgentes identificadas na operação de extrusão;
III - colher e organizar informações sobre a operação;
IV - identificar e acompanhar as ações judiciais que possam obstruir a realização da operação;
V - estabelecer estratégia de ajuizamento de medidas de urgência.
Art. 4° As atribuições do Grupo cessarão com o término da operação de extrusão, devendo ser apresentado relatório final de atividades.
Art. 5° Os membros do Grupo exercerão suas funções sem prejuízo das atribuições normais, não ensejando remuneração a sua participação.
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 4.4.2008.
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PORTARIA Nº 757, DE 6 DE JUNHO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que confere o inciso I do art.
4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no
inciso IV do art. 35 e no art. 38 da referida Lei, no inciso I do parágrafo único do art. 36 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no § 1º do art. 2º do Ato Regimental nº 8, de 27 de
dezembro de 2002, e
Considerando o volume de trabalho da Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso - PU/MT;
Considerando que embora tenha sido declarada como unidade de difícil provimento da
Advocacia-Geral da União pela Portaria nº 424/AGU, de 1º de abril de 2008, não foi registrado, até a presente data, nenhum pedido de remoção para a referida Procuradoria;
Considerando que a carência de Advogados da União na PU/MT, pode vir a prejudicar a
representação judicial da União e de suas autarquias e fundações; e
Considerando a conveniência de serem buscadas alternativas à remoção de ofício, para
atendimento dos interesses da Administração, resolve:
Art. 1º A Procuradoria da União no Estado da Bahia deverá designar até três e a Procuradoria da União no Estado de Goiás até dois Advogados da União, para atuarem nos processos judiciais eletrônicos de competência dos juízos de primeiro grau da Justiça Federal
no Estado do Mato Grosso, até 31 de dezembro de 2008, ou enquanto persistirem os fatos
que fundamentam esta Portaria.
§ 1º A designação dos Advogados para atuarem nos processos eletrônicos não importa
em alteração da localidade em que estão lotados e em exercício;
§ 2º As atividades que exijam a presença física de Advogados devem ser exercidas pelos
que estão em exercício na Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso;
§ 3º A designação de que trata o caput deverá ser feita ao Procurador-Chefe da União no
Estado do Mato Grosso, no prazo de até cinco dias, a partir da publicação desta Portaria;
§ 4º O tipo e a quantidade de processos em que os Advogados designados atuarão será
acordado entre os Procuradores-Chefes das Procuradorias da União nos Estados do Mato
Grosso, Bahia e Goiás.
Art. 2º Compete à Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso e à Gerência de
Tecnologia da Informação adotar as providências necessárias à atuação dos Advogados nos
processos de que trata esta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 9.6.2008.

PORTARIA Nº 759, DE 9 DE JUNHO DE 2008.
Autoriza o pagamento de despesas com suprimento de fundos, por intermédio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, na modalidade de saque, nas condições que especifica.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o inc. II do §
6º do art. 45 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, com a redação dada pelo
Decreto nº 6.370, de 1º de fevereiro de 2008; e
Considerando que para a realização de suas atividades junto ao Poder Judiciário em todo o território nacional a AGU conta com 240 unidades distribuídas nas unidades da Federação e necessita do
deslocamento de servidores para localidades que não possuem equipamentos para uso do Cartão de
Pagamentos do Governo Federal e, portanto, necessitam de tratamento específico, resolve:
Art. 1º Ficam as Unidades da Advocacia-Geral da União autorizadas a realizar despesas
com suprimento de fundos, por intermédio do Cartão de Pagamento do Governo Federal CPGF, na modalidade de saque, até o limite de trinta por cento do total da despesa anual da
unidade efetuada com suprimento de fundos.
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§ 1º As despesas autorizadas no caput são destinadas exclusivamente ao atendimento do trabalho em localidades desprovidas de equipamentos que permitam operações com o CPGF.
§ 2º São passíveis de atendimento pelo CPGF despesas com:
I - prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas; e
II - material de consumo, especialmente combustíveis, pedágios, cópias de processos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 10.6.2008.

PORTARIA Nº 764, DE 12 DE JUNHO DE 2008.
Instala a Procuradoria Seccional Federal de Joinville/SC.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Seccional Federal de Joinville/SC e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal de Joinville/SC, com sede na cidade
de Joinville/SC, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das
autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas
atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Seccional Federal de Joinville/SC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 13.6.2008.

PORTARIA Nº 774, DE 17 DE JUNHO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do

art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o art. 8º das
Leis n° 9.028, de 12 de abril de 1995, e nº 9.366, de 16 de dezembro de 1996, e considerando o que consta do Processo n° 00405.000974/2007-15, resolve:
Art. 1º Instalar Procuradorias-Seccionais da União nas localidades abaixo relacionadas:
I - Tabatinga/AM;
II - Barreiras/BA;
III - Rio Verde/GO;
IV - Imperatriz/MA;
V - Montes Claros/MG;
VI - Varginha/MG;
VII - Divinópolis/MG;
VIII - Duque de Caxias - RJ; (Redação dada pela Portaria nº 604, de 30.4.2009 – D. O. de 5.5.2009)329
IX - Guaratinguetá/SP;
X - Dourados/MS;
XI - Arapiraca/AL;
XII - Mossoró/RN;
329
Figurava no inciso VIII do art. 1º da Portaria nº 774, de 2008, a instalação da Procuradoria-Seccional da União em
São João do Meriti/RJ.
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XIII - Juazeiro do Norte/CE e
XIV - Caruaru - PE. (NR) (Redação dada pela Portaria nº 604, de 30.4.2009 – D. O. de 5.5.2009).330
Art. 2º Fica estabelecido o prazo de um ano para a completa instalação e funcionamento
das Procuradorias-Seccionais, respondendo por elas, neste período, as ProcuradoriasRegionais da União, Procuradorias da União e Procuradorias-Seccionais da União da respectiva jurisdição de origem.
§ 1º Caberá ao titular da unidade da respectiva jurisdição de origem indicar Advogado
da União, lotado em sua unidade, para prestar colaboração temporária na Seccional instalada, até que seja definida outra forma de preenchimento das vagas.
Art. 3º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotará todas as providências
administrativas necessárias à implantação e ao funcionamento das Procuradorias-Seccionais.
Art. 4º Ficam revogadas as Portarias AGU n° 710 e 711, ambas de 21 de julho de 2006,
publicadas no DOU de 27 de julho de 2006, Seção 1, pág. 14, e a Portaria AGU n° 800, de
23 de agosto de 2006, publicada no DOU de 24 de agosto de 2006, Seção 1, pág. 7.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 26.6.2008.

PORTARIA Nº 897, DE 26 DE JUNHO DE 2008.
Instala a Procuradoria Federal no Estado do Amazonas.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Federal no Estado do Amazonas e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado do Amazonas, com sede na cidade de
Manaus/AM, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas
atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado do Amazonas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 27.6.2008.

PORTARIA Nº 910, DE 4 DE JULHO DE 2008.
Estabelece procedimentos para a concessão de audiências a particulares no âmbito da AdvocaciaGeral da União e dos órgãos a ela vinculados.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I
e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no
Decreto nº 4.334, de 12 de agosto de 2002, resolve:
Art. 1º Esta Portaria disciplina as audiências concedidas a particulares por agentes públicos em exercício na Advocacia-Geral da União e nos órgãos a ela vinculados previstos no
art. 17 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, considera-se:
I - agente público todo aquele que, por força de lei, contratou ato jurídico, detenha atribuição de se manifestar ou decidir sobre ato ou fato sujeito a sua área de atuação; e
330

Figurava no inciso XIV do art. 1º da Portaria nº 774, de 2008, a instalação da Procuradoria-Seccional da União em
Serra Talhada/PE.
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II - particular todo aquele que, mesmo ocupante de cargo ou função pública, solicita audiência para tratar de interesse privado seu ou de terceiros.
Art. 2º O pedido de audiência será dirigido ao agente público competente, por telefone
ou por escrito, por meio do serviço de protocolo, de fac-símile, de e-mail, indicando:
I - a qualificação do requerente;
II - o endereço, o e-mail e o número de telefone e do fac-símile do requerente;
III - data e hora em que pretende ser ouvido e, quando for o caso, as razões da urgência;
IV - o assunto a ser abordado;
V - o interesse do requerente em relação ao assunto a ser abordado;
VI - o número dos autos do processo administrativo ou judicial relacionado ao assunto a
ser abordado, se for o caso; e
VIII - a qualificação de acompanhantes e o interesse destes no assunto.
§1º O representante de terceiro deve instruir a solicitação e comparecer à audiência com
a respectiva procuração;
§ 2º A audiência deve tratar de assunto relacionado a competência ou atribuição institucional da unidade.
§ 3º O pedido de audiência para fins jornalísticos deve ser dirigido à Assessoria de Comunicação Social.
Art. 3º A audiência, sempre com caráter oficial, deve atendera os seguintes requisitos:
I - realizar-se preferencialmente na sede do órgão público;
II - realizar-se em dia útil, no horário normal de funcionamento do órgão público, podendo ser concluída após esse horários e, a critério do agente público, o adiamento for prejudicial ao seu curso regular ou causar dano ao interessado ou à Administração Pública;
III - o órgão público deve manter registro específico de cada audiência, com cópia da solicitação, relação das pessoas presentes e relatório dos assuntos tratados;
IV - o agente público deve estar acompanhado de, no mínimo, outro agente público.
Parágrafo único. Na audiência realizada fora do órgão público, o agente público pode
dispensar o acompanhamento de outro agente público, sempre que entender desnecessário
em função do assunto a ser tratado.
Art. 4º A observância pelo particular do estabelecido nesta Portaria não gera direito a audiência.
Art. 5º Esta Portaria não se aplica:
I - à Ouvidoria-Geral da AGU, em razão de suas atribuições institucionais; e
II - às hipóteses de atendimento direto ao público.
Art. 6º Fica aprovado o anexo a esta Portaria, contendo o formulário que servirá como
referência no preenchimento das informações necessárias aos pedidos de audiência.
Art. 7º Fica revogada a Portaria/AGU nº 637, de 27 de agosto de 2002.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 7.7.2008.

FORMULÁRIO PARA SOLICITAR AUDIÊNCIA
(Portaria/AGU nº de de de 2008)

1. QUALIFICAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO (com quem se solicita a audiência)
1.1 Nome: ________________________________________________________________
1.2 Cargo ou função pública: _________________________________________________
1.3 Departamento: _________________________________________________________
1.4 Telefone (trabalho): _____________________________________________________
2. QUALIFICAÇÃO DO PARTICULAR (requerente da audiência)
2.1 Nome: ________________________________________________________________
2.2 RG: ___________________________ 2.3 CPF: _______________________________
2.4 Endereço: _____________________________________________________________
2.5 Telefone (residência): _______________ 2.6 Telefone (celular): __________________
2.7 Telefone (trabalho): _________________ 2.8 E-mail: ___________________________
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3. QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTADO (caso o particular solicite audiência no interesse de terceiro)
3.1 Nome: ________________________________________________________________
3.2 RG: ___________________________ 3.3 CPF: _______________________________
3.4 Endereço: _____________________________________________________________
3.5 Telefone (residência): ________________ 3.6 Telefone (celular): _________________
3.7 Telefone (trabalho): _________________ 3.8 E-mail: ___________________________
4. QUALIFICAÇÃO DO ACOMPANHANTE
4.1 Nome: ________________________________________________________________
4.2 RG: ___________________________ 4.3 CPF: _______________________________
4.4 Endereço: _____________________________________________________________
4.5 Telefone (residência): ________________ 4.6 Telefone (celular): _________________
4.7 Telefone (trabalho): __________________ 4.8 E-mail: __________________________
4.9 Interesse do acompanhante no assunto:_______________________________________
5. AUDIÊNCIA

5.1 Assunto:
________________________________________________________________________
5.2 Interesse do particular ou do representado em relação ao assunto:
________________________________________________________________________
5.3 Número dos autos do processo administrativo ou judicial relacionado ao assunto, se existente:
________________________________________________________________________
5.4 Data e horário em que pretende ser recebido em audiência: _______________________
5.5. Razões do pedido de urgência na designação da audiência (se for o caso):
________________________________________________________________________
___________________, _______________________ ______________________________
(local)
(data)
assinatura do particular
PORTARIA Nº 1.001, DE 11 DE JULHO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e
11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180, de
24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria Seccional da União em Campina
Grande/PB exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas
federais, por força da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal;
Considerando que alguns Escritórios de Representação da Procuradoria-Geral Federal,
já instalados, dispõem de estrutura física e logística adequadas à assunção da representação
judicial das autarquias e fundações públicas federais, atualmente exercida pelas Procuradorias Seccionais da União, resolve:
Art. 1º O Escritório de Representação da Procuradoria-Geral Federal em Campina Grande/PB, já instalado, assumirá, a partir do dia 21 de julho de 2008, em conjunto com a Procuradoria Seccional da União em Campina Grande/PB, a representação judicial das autarquias
e fundações até agora por esta exercida na forma dos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de
12 de abril de 1995.
§ 1º A Procuradoria Seccional da União manterá estreita articulação com o Escritório de
Representação da Procuradoria-Geral Federal, emprestando-lhe o apoio necessário e forne− 148/P −
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cendo-lhe os dados, elementos e dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e fundações públicas federais que representava judicialmente.
§ 2º O Escritório de Representação da Procuradoria-Geral Federal assumirá, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03 e à IN nº 11 do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 15.7.2008.

PORTARIA Nº 1.002, DE 11 DE JULHO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993, acrescentados pela Medida Provisória
nº 2.180, de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela ProcuradoriaGeral Federal;
Considerando que algumas Procuradorias Federais já instaladas vêm exercendo, em conjunto com as Procuradorias da União, nos respectivos Estados, a representação judicial das
autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma dos
arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal;
Considerando que algumas Procuradorias Federais já instaladas dispõem de estrutura física e logística adequadas à assunção da representação judicial das autarquias e fundações
públicas federais, atualmente exercida em conjunto com as Procuradorias da União, resolve:
Art. 1º As Procuradorias Federais nos Estados da Paraíba e de Rondônia, já instaladas,
assumirão, a partir do dia 14 de julho de 2008, em caráter exclusivo, a representação judicial
das autarquias e fundações públicas federais atribuída à Advocacia-Geral da União na forma
dos arts. 11-A e 11-B da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, a qual
vinha sendo exercida em conjunto com as Procuradorias da União nos respectivos Estados.
Parágrafo único. As Procuradorias da União manterão estreita articulação com as Procuradorias Federais, emprestando-lhes o apoio necessário e fornecendo-lhes os dados, elementos e dossiês de que disponham acerca de casos e processos judiciais de interesse das autarquias e fundações públicas federais que representavam judicialmente.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995,
com as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º
da IN/AGU nº 03 e à IN nº 11 do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 15.7.2008.
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PORTARIA Nº 1.021, DE 15 DE JULHO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando que, a teor do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, a representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e
11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180, de
24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal;
Considerando a circunstância de que a Procuradoria Seccional da União em Uberaba/MG exerce a representação judicial de diversas autarquias e fundações públicas federais,
por força da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;
Considerando que os arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, conferiram
aos Procuradores Federais a prerrogativa de intimação e notificação pessoal;
Considerando que alguns Escritórios de Representação da Procuradoria-Geral Federal,
já instalados, dispõem de estrutura física e logística adequadas à assunção da representação
judicial das autarquias e fundações públicas federais, atualmente exercida pelas Procuradorias Seccionais da União, resolve:
Art. 1º O Escritório de Representação da Procuradoria-Geral Federal em Uberaba/MG, já instalado, assumirá, a partir do dia 21 de julho de 2008, em conjunto com a Procuradoria Seccional
da União em Uberaba/MG, a representação judicial das autarquias e fundações até agora por esta
exercida na forma dos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
§ 1º A Procuradoria Seccional da União manterá estreita articulação com o Escritório de Representação da Procuradoria-Geral Federal, emprestando-lhe o apoio necessário e fornecendo-lhe
os dados, elementos e dossiês de que disponha acerca de casos e processos judiciais de interesse
das autarquias e fundações públicas federais que representava judicialmente.
§ 2º O Escritório de Representação da Procuradoria-Geral Federal assumirá, gradativamente, a representação judicial das entidades de que trata este artigo.
Art. 2º Os cálculos e perícias judiciais, assim como a análise dos precatórios, continuarão a cargo do Departamento de Cálculos e Perícias da Advocacia-Geral da União, por força
do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 8º D da Lei nº 9.028, de 12 de abril de1995, com
as alterações da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e em cumprimento ao art. 6º da
IN/AGU nº 03, e à IN nº 11, do Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 16.7.2008.

PORTARIA Nº 1.046, DE 21 DE JULHO DE 2008.
Constitui Comissão de Assessoramento à Gestão
Institucional.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I
e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Constituir Comissão de Assessoramento à Gestão Institucional - CAGI, com a finalidade de auxiliar o Advogado-Geral da União Substituto no desempenho das competências que lhe atribui o Decreto nº 6.120, de 29 de maio de 2007.
Art. 2º À CAGI compete:
I - submeter ao Advogado-Geral da União Substituto propostas de edição, revisão ou alteração de normas referentes à direção, superintendência ou coordenação das atividades da
Advocacia-Geral da União - AGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF, bem como propostas normativas referentes à organização e ao funcionamento dos seus órgãos de direção
superior e de execução;
II - colher dados, efetuar estudos, elaborar e submeter ao Advogado-Geral da União
Substituto sugestões quanto:
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a) à lotação, à distribuição e à remoção de Membros e servidores, no âmbito da AGU e da PGF;
b) à distribuição dos cargos de Advogado da União e de Procurador Federal pelas categorias das respectivas carreiras;
c) à criação de cargos no âmbito da AGU e da PGF; e
d) à oportunidade e conveniência da realização de concursos de remoção e de ingresso
nas carreiras de Advogado da União e de Procurador Federal;
IV - efetuar diagnósticos, elaborar planos, programas, projetos de trabalho, objetivos e
metas para a gestão da AGU e da PGF, sugerir métodos e procedimentos, bem como as
medidas pertinentes;
V - oferecer subsídios para a formulação de políticas e diretrizes de gestão da Instituição, inclusive quanto às propostas para o Plano Plurianual, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e para a Lei Orçamentária Anual;
VI - deliberar e decidir quanto às propostas de planejamento estratégico da AGU e da PGF; e
VII - planejar e coordenar a elaboração de relatórios das atividades da AGU e da PGF.
Art. 3º A CAGI pode constituir grupos ou subcomissões, bem como indicar membros e
servidores da Advocacia-Geral da União e Procuradores Federais para o desempenho de
atividades temporárias e específicas, relativas às matérias de sua competência.
Art. 4º A CAGI é integrada:
I - pelo Advogado-Geral da União Substituto, que a presidirá;
II - pelo Procurador-Geral da União;
III - pelo Consultor-Geral da União;
IV - pelo Corregedor-Geral da Advocacia da União;
V - pelo Secretário-Geral de Contencioso;
VI - pelo Ouvidor-Geral da Advocacia-Geral da União;
VII - pelo Diretor da Escola da Advocacia-Geral da União;
VIII - pelo Procurador-Geral Federal; e
IX - pelo Secretário-Geral da Advocacia-Geral da União.
§ 1º A atuação da CAGI tem caráter permanente.
§ 2º Na ausência do Advogado-Geral da União Substituto, a presidência da CAGI caberá
ao Procurador-Geral da União.
Art. 6º O Gabinete do Advogado-Geral da União Substituto providenciará o apoio necessário à atuação da CAGI.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Fica revogada a Portaria nº 314/AGU, de 11 de junho de 2004.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 22.7.2008.

PORTARIA Nº 1.047, DE 21 DE JULHO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I

e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando a
necessidade de sistematizar e orientar a atuação jurídica da Advocacia-Geral da União e da
Procuradoria-Geral Federal, resolve:
Art. 1º Constituir Comissão de Sistematização Jurídica - CSJ, à qual compete assistir o
Advogado-Geral da União quanto à atuação jurídica dos órgãos de direção superior e de
execução da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 2º Compete à CSJ:
I - colher, organizar e avaliar informações, efetuar diagnósticos, elaborar planos, programas, projetos de trabalho, propor objetivos e metas para o exercício das atribuições da
Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal;
II - estabelecer métodos e procedimentos; e
III - sugerir medidas pertinentes à representação judicial da União, das autarquias e fundações federais, bem como à consultoria e assessoramento jurídicos.
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Art. 3º A CSJ pode constituir grupos ou subcomissões, bem como indicar membros da
Advocacia-Geral da União e Procuradores Federais para o desempenho de atividades temporárias e específicas, relativas às matérias de sua competência.
Art. 4º A CSJ é integrada:
I - pelo Advogado-Geral da União Substituto, que a coordenará;
II - pelo Procurador-Geral da União;
III - pelo Consultor-Geral da União;
IV - pelo Secretário-Geral de Contencioso;
V - pelo Corregedor-Geral da Advocacia da União; e
VI - pelo Procurador-Geral Federal.
§ 1º A atuação da CSJ tem caráter permanente.
§ 2º Na ausência do Advogado-Geral da União Substituto a Comissão será coordenada
pelo Procurador-Geral da União.
Art. 5º O Gabinete do Advogado-Geral da União Substituto providenciará o apoio necessário à atuação da CSJ.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as Portarias nº 278/AGU, de 6 de junho de 2003; nº 370/AGU, de 23
de julho de 2003; nº 391/AGU, nº 392/AGU e nº 393/AGU, de 1º de agosto de 2003; nº
572/AGU, nº 573/AGU, nº 574/AGU, nº 575/AGU, nº 576/AGU, e nº 577/AGU, de 16 de outubro de 2003; nº 122, de 17 de março de 2004 e nº 313/AGU, de 11 de junho de 2004.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 22.7.2008.

PORTARIA Nº 1.052, DE 22 DE JULHO DE 2008.
Altera a Portaria nº 550/AGU, de 6 de junho de 2007.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o

Decreto n° 6.120, de 29 de maio de 2007, tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo
Advogado-Geral da União nos termos da Portaria n° 387/AGU, de 24 de abril de 2007,
Considerando que a Lei nº 11.518, de 5 de setembro de 2007, inseriu na estrutura organizacional da Presidência da República a Secretaria Especial de Portos; e
Considerando que a Portaria nº 550/AGU, de 6 de junho de 2007, não previu o exercício
de Advogados da União e integrantes do quadro suplementar da Advocacia-Geral da União
na Assessoria Jurídica na referida Secretaria, resolve:
Art. 1° Alterar o Anexo I da Portaria nº 550/AGU, de 6 de junho de 2007, publicada no
Diário Oficial da União de 8 de junho de 2007, Seção 1, para remanejar duas vagas de lotação do Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Velho/RO, duas do Núcleo de Assessoramento Jurídico em Rio Branco/AC e uma do Núcleo de Assessoramento Jurídico em
Manaus/AM, para o Gabinete do Advogado-Geral da União, em Brasília/DF, para serem
alocadas à Assessoria Jurídica da Secretaria Especial de Portos.
Art. 2° Alterar o número ideal de Advogados fixado para a Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes no Anexo II da Portaria nº 550/AGU, de 2007, reduzindo-o de vinte
e oito para vinte e quatro, remanejando as quatro vagas decorrentes da redução para a Assessoria Jurídica da Secretaria Especial de Portos. 1.052 2008
Art. 3º Fixar em nove o número ideal de Advogados para terem exercício na Assessoria
Jurídica da Secretaria Especial de Portos, em decorrência do remanejamento de vagas de que
tratam os arts. 1º e 2º.
Art. 4º Os Anexos I e II da Portaria nº 550/AGU, de 2007, passam a vigorar, respectivamente, consoante os Anexos I e II desta Portaria.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 23.7.2008.
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ANEXO I – ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO

Gabinete do Advogado-Geral da União

Lotação
Fixada

Lotação
Existente

(Vagas)
ou
Excesso

711

601

(110)

6
11
20
5
6
5
12
8
10
10
7
5
6
7
10
5
20
3
18
2
67
10
12
6
34
6
5

5
9
20
54
5
4
12
9
15
11
7
23
6
1
10
2
21
19
17
0
77
14
11
6
32
6
5

(1)
(2)
0
49
(1)
(1)
0
1
5
1
0
18
0
(6)
0
(3)
1
16
(1)
(2)
10
4
(1)
0
(2)
0
0

95
65
65
50
3
13
3
16
34
18
12
22
12
13
13
52
13
10
32
10
13
4
5
21
9

94
64
64
50
0
13
3
9
34
20
11
22
12
6
13
52
12
10
31
9
13
4
0
21
9

(1)
(1)
(1)
0
(3)
0
0
(7)
0
2
(1)
0
0
(7)
0
0
(1)
0
(1)
(1)
0
0
(5)
0
0

ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO - CONSULTIVO

Núcleo de Assessoramento Jurídico em Aracaju – SE
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belém – PA
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Belo Horizonte – MG
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Boa Vista – RR
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Campo Grande – MS
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Cuiabá – MT
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Curitiba – PR
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Florianópolis – SC
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Fortaleza – CE
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Goiânia – GO
Núcleo de Assessoramento Jurídico em João Pessoa – PB
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Macapá – AP
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Maceió – AL
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Manaus – AM
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Natal – RN
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Palmas – TO
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Alegre – RS
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Velho – RO
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Recife – PE
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Rio Branco - AC
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Rio de Janeiro – RJ
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Salvador – BA
Núcleo de Assessoramento Jurídico em São José dos Campos - SP
Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Luis – MA
Núcleo de Assessoramento Jurídico em São Paulo – SP
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Teresina – PI
Núcleo de Assessoramento Jurídico em Vitória – ES
ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO - CONTENCIOSO

Procuradoria-Regional da União da 2a. Região - Rio de Janeiro (RJ)
Procuradoria-Regional da União da 3a. Região - São Paulo (SP)
Procuradoria-Regional da União da 4a. Região - Porto Alegre (RS)
Procuradoria-Regional da União da 5a. Região - Recife (PE)
Procuradoria da União no Estado do Acre
Procuradoria da União no Estado de Alagoas
Procuradoria da União no Estado do Amapá
Procuradoria da União no Estado do Amazonas
Procuradoria da União no Estado da Bahia
Procuradoria da União no Estado do Ceará
Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo
Procuradoria da União no Estado de Goiás
Procuradoria da União no Estado do Maranhão
Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso
Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso do Sul
Procuradoria da União no Estado de Minas Gerais
Procuradoria da União no Estado do Pará
Procuradoria da União no Estado da Paraíba
Procuradoria da União no Estado do Paraná
Procuradoria da União no Estado do Piauí
Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte
Procuradoria da União no Estado de Rondônia
Procuradoria da União no Estado de Roraima
Procuradoria da União no Estado de Santa Catarina
Procuradoria da União no Estado de Sergipe
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Lotação
Fixada

Lotação
Existente

(Vagas)
ou
Excesso

6
1
1
4
5
11
4
4
4
4
1
7
7
8
7
1
5
7
10
1
7
4
8
1
4
7
6
9
4
8
1
3
2
8
1
5
5
5
1
4

3
1
1
4
4
11
4
4
4
4
1
7
7
7
7
1
5
7
10
1
6
4
6
1
4
7
5
9
4
6
0
0
2
9
1
5
5
3
1
3

(3)
0
0
0
(1)
0
0
0
0
0
0
0
0
(1)
0
0
0
0
0
0
(1)
0
(2)
0
0
0
(1)
0
0
(2)
(1)
(3)
0
1
0
0
0
(2)
0
(1)

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PRF/2ª Região

2331
1

2
1

0
0

TOTAL

1.824

1.755

(69)

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO

Procuradoria da União no Estado do Tocantins
Procuradoria-Seccional da União em Bagé - RS
Procuradoria-Seccional da União em Bauru - SP
Procuradoria-Seccional da União em Blumenau – SC
Procuradoria-Seccional da União em Campina Grande – PB
Procuradoria-Seccional da União em Campinas - SP
Procuradoria-Seccional da União em Campos – RJ
Procuradoria-Seccional da União em Caxias do Sul – RS
Procuradoria-Seccional da União em Chapecó – SC
Procuradoria-Seccional da União em Foz do Iguaçu – PR
Procuradoria-Seccional da União em Guarapuava - PR
Procuradoria-Seccional da União em Ilhéus – BA
Procuradoria-Seccional da União em Joinville – SC
Procuradoria-Seccional da União em Juiz de Fora – MG
Procuradoria-Seccional da União em Londrina – PR
Procuradoria-Seccional da União em Marabá - PA
Procuradoria-Seccional da União em Maringá – PR
Procuradoria-Seccional da União em Marília – SP
Procuradoria-Seccional da União em Niterói – RJ
Procuradoria-Seccional da União em Nova Friburgo – RJ
Procuradoria-Seccional da União em Passo Fundo – RS
Procuradoria-Seccional da União em Petrolina – PE
Procuradoria-Seccional da União em Petrópolis – RJ
Procuradoria-Seccional da União em Piracicaba - SP
Procuradoria-Seccional da União em Presidente Prudente – SP
Procuradoria-Seccional da União em Ribeirão Preto – SP
Procuradoria-Seccional da União em Rio Grande – RS
Procuradoria-Seccional da União em São José dos Campos – SP
Procuradoria-Seccional da União em São José do Rio Preto – SP
Procuradoria-Seccional da União em Santa Maria – RS
Procuradoria-Seccional da União em Santana do Livramento - RS
Procuradoria-Seccional da União em Santarém – PA
Procuradoria-Seccional da União em Santo Ângelo - RS
Procuradoria-Seccional da União em Santos – SP
Procuradoria-Seccional da União em Sorocaba – SP
Procuradoria-Seccional da União em Uberaba – MG
Procuradoria-Seccional da União em Uberlândia – MG
Procuradoria-Seccional da União em Umuarama – PR
Procuradoria-Seccional da União em Uruguaiana – RS
Procuradoria-Seccional da União em Volta Redonda – RJ
ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO EXCEPCIONAL

331
Pela portaria nº 36, de 15 de janeiro de 2009 (D. O. de 16.1.2009), foi remanejada uma vaga para o Gabinete do
Advogado-Geral da União, em Brasília-DF. Eis o inteiro teor da referida Portaria:
“PORTARIA N° 36, DE 15 DE JANEIRO DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto n°
6.120, de 29 de maio de 2007, e considerando o que consta do Processo n° 00400.001722/2006-72, resolve:
Art. 1° Remanejar 01 (uma) vaga de lotação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referida no Anexo I
da Portaria n° 550/AGU, de 6 de junho de 2007, como órgão de lotação excepcional, para o Gabinete do AdvogadoGeral da União, em Brasília-DF.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA”
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ANEXO I – ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO
Lotação
Fixada

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO

Lotação
Existente

(Vagas)
ou
Excesso

OBSERVAÇÕES:

1 – A lotação fixada é composta pelo somatório dos cargos vagos e providos de Advogados da União e dos
integrantes do quadro suplementar;
2 – A lotação existente é composta pelo somatório dos cargos providos de Advogados da União e dos
integrantes do quadro suplementar;
3 – Os números entre parênteses indicam vagas de lotação decorrentes da diferença entre a lotação fixada e a
existente; e
4 – As lotações excepcionais decorrem de atos anteriores a esta Portaria e serão ajustadas paulatinamente,
pela vacância dos cargos ou por remoção.
ANEXO II - ÓRGÃOS DE EXERCÍCIO EM BRASÍLIA - DF
Nº Ideal de
Advogados

Nº de
Advogados
em exercício

(VAGAS)
OU
EXCESSO

2
42
3
12
1
1
74
43
23

2
37
3
8
1
1
70
36
13

0
(5)
0
(4)
0
0
(4)
(7)
(10)

85

78

(7)

Assessoria Jurídica junto à Controladoria-Geral da União
Assessoria Jurídica junto à Sec. Esp. Portos da Pres. da República
Consultoria Jurídica do Ministério da Agricultura, Pec. e Abastecimento
Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades
Consultoria Jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia
Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações
Consultoria Jurídica do Ministério da Cultura
Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa
Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário
Consultoria Jurídica do Ministério do Des., Ind. e Comércio Exterior
Consultoria Jurídica do Ministério do Des. Social e Combate à Fome
Consultoria Jurídica do Ministério da Educação
Consultoria Jurídica do Ministério do Esporte
Consultoria Jurídica do Ministério da Integração Nacional
Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça
Consultoria Jurídica do Ministério do Meio-Ambiente
Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia
Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social
Consultoria Jurídica do Ministério das Relações Exteriores
Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde
Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho e Emprego
Consultoria Jurídica do Ministério do Turismo
Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes
Departamento Jurídico da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
Subchefia para Ass. Jurídicos da C. Civil da Pres. da República

10
9
20
12
12
15
10
30
13
15
12
15
5
15
45
10
15
28
27
13
33
18
5
24
5
9

6
4
14
11
8
12
8
19
7
12
11
11
4
11
38
6
7
21
19
8
19
14
2
18
2
8

(4)
(5)
(6)
(1)
(4)
(3)
(2)
(11)
(6)
(3)
(1)
(4)
(1)
(4)
(7)
(4)
(8)
(7)
(8)
(5)
(14)
(4)
(3)
(6)
(3)
(1)

TOTAL

711

549

(162)

ÓRGÃOS DE DIREÇÃO

Gabinete do Advogado-Geral da União
Gabinete do Advogado-Geral da União - Sec. Geral Contencioso
Gabinete do Advogado-Geral da União Substituto
GAB/AGU/SUBST - Dep. Ass. Jur. Internos – DAJI
GAB/AGU/SUBST - Escola da AGU
Ouvidoria
Procuradoria-Geral da União
Consultoria-Geral da União
Corregedoria-Geral da Advocacia da União
ÓRGÃO DE EXECUÇÃO - CONTENCIOSO

Procuradoria-Regional da União na 1a. Região - Brasília-DF
ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO - CONSULTIVO
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OBSERVAÇÕES:

1 - O n° ideal de advogados fixado para a Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa destina-se ao atendimento de sua necessidade de pessoal, bem como das Consultorias Jurídicas-Adjuntas dos Comandos da
Marinha, Exército e Aeronáutica; e
2 - O n° ideal de advogados fixado para a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça destina-se ao atendimento de sua necessidade de pessoal, bem como às dos Departamentos de Polícia Federal e da Polícia
Rodoviária Federal, em Brasília-DF.

PORTARIA Nº 1.099, DE 28 DE JULHO DE 2008.
Dispõe sobre a conciliação, em sede administrativa e no âmbito da Advocacia-Geral da União,
das controvérsias de natureza jurídica entre a
Administração Pública Federal e a Administração Pública dos Estados ou do Distrito Federal.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto no art. 4°, incisos I, VI, X, XI, XIII, XVIII e § 2° da Lei Complementar n° 73, de 10
de fevereiro de 1993, e no art. 8°-C da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, resolve:
Art. 1° O deslinde, em sede administrativa, de controvérsias de natureza jurídica entre a
Administração Pública Federal e a Administração Pública dos Estados ou do Distrito Federal, por meio de conciliação, no âmbito da Advocacia-Geral da União, far-se-á nos termos
desta Portaria.
Art. 2° O pedido de atuação da Advocacia-Geral da União, para início das atividades conciliatórias, poderá ser apresentado ao Advogado-Geral da União pelas seguintes autoridades:
I - Ministros de Estado;
II - dirigentes de entidades da Administração Federal Indireta;
III - Consultor-Geral da União, Procurador-Geral da União, Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, Procurador-Geral Federal e Secretários-Gerais de Contencioso e de Consultoria;
IV - Governadores ou Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 3° A solicitação deverá ser instruída com os seguintes elementos:
I - indicação de representante(s) para participar de reuniões e trabalhos;
II - entendimento jurídico do órgão ou entidade, com a análise dos pontos controvertidos, e
III - cópia dos documentos necessários ao deslinde da controvérsia.
Art. 4° O Advogado-Geral da União poderá determinar, excepcionalmente, que a atividade conciliatória seja promovida por órgão da Advocacia-Geral da União ou vinculado,
cuja chefia designará o conciliador.
Art. 5° Quando couber o procedimento conciliatório, o conciliador dará ciência da controvérsia ao órgão ou entidade apontado pelo solicitante para que apresente os elementos
constantes do art. 3°.
Art. 6° Instruído o procedimento e confirmada a possibilidade de conciliação, o conciliador designará reunião, cientificando os representantes indicados.
Art. 7° O conciliador poderá, em qualquer fase do procedimento:
I - solicitar informações ou documentos complementares necessários ao esclarecimento
da controvérsia;
II - solicitar a participação de representantes de outros órgãos ou entidades interessadas;
III - sugerir que as atividades conciliatórias sejam realizadas por outros órgãos da Advocacia-Geral da União.
Art. 8° O conciliador e os representantes dos órgãos e entidades em conflito deverão, utilizando-se dos meios legais e observados os princípios da Administração Pública, envidar
esforços para que a conciliação se realize.
Art. 9° Ultimada a conciliação, será elaborado termo subscrito pelo Advogado-Geral da
União e pelos representantes jurídicos máximos dos entes federados envolvidos.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 29.7.2008.
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PORTARIA Nº 1.121, DE 5 DE AGOSTO DE 2008.
Instala a Procuradoria Seccional Federal de
Pelotas/RS.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dis-

posto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Seccional Federal de Pelotas/RS e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal de Pelotas/RS, com sede na cidade de
Pelotas/RS, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das autarquias
e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos,
a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades,
inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Seccional Federal de Pelotas/RS.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 8.8.2008.

PORTARIA Nº 1.175, DE 15 DE AGOSTO DE 2008
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO, no uso das competências que lhe atribui o Decreto nº 6.120, de 29 de maio de 2007, resolve:
Art. 1º Aprovar o anexo Manual de Instalação332 de unidades da Advocacia-Geral da
União, que estabelece normas e procedimentos para a instalação e reforma de unidades da
Advocacia-Geral da União.
Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral Federal, à Procuradoria-Geral da União e à Consultoria-Geral da União, havendo previsão e disponibilidade orçamentária, e, conforme o
caso, autorização legal, definir, em conjunto com a Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da
União, o cronograma de instalação ou reforma de seus órgãos de execução.
Parágrafo único. Não será instalada ou reformada nenhuma unidade sem prévia autorização do seu respectivo órgão de direção.
Art. 3º Compete aos dirigentes dos órgãos referidos no art. 2º designar, dentro dos respectivos
quadros de pessoal, os responsáveis pela elaboração dos projetos de instalação de suas unidades.
§ 1º Elaborado o Projeto de Instalação, o responsável deverá encaminhá-lo para o seu
respectivo órgão de direção, para análise prévia e aprovação do projeto.
§ 2º Aprovado o Projeto de Instalação, o processo será encaminhado para a Secretaria-Geral
da Advocacia-Geral da União para que seja providenciada a cessão do imóvel para a AGU ou a
obtenção e processamento da documentação necessária à sua locação, conforme o caso.
Art. 4º Cabe às Unidades Regionais de Atendimento – URA, ou à Coordenação-Geral de
Logística, conforme o caso, a elaboração do Projeto Básico do imóvel, definindo o “layout”
da unidade, a rede lógica, elétrica e telefônica, bem como a especificação e quantificação de
eventuais adaptações no imóvel, após a respectiva cessão ou locação.
Parágrafo único. Concretizada a cessão ou locação do imóvel e elaborado o Projeto Básico, o processo com o Projeto de Instalação deve ser remetido ao respectivo órgão de direção para aferição da necessidade de eventuais adequações.

332

O Manual de Instalação de Unidades da Advocacia-Geral da União está publicado no Boletim de Serviço nº 34, de
28 de agosto de 2008.
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Art. 5º Cabe à Secretaria-Geral, diretamente ou por suas Unidades Regionais de Administração, conforme o caso, a execução e o controle das atividades relacionadas aos procedimentos licitatórios referentes à aquisição de mobiliários, materiais e serviços, bem como
reconhecer situações de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
Art. 6º A Secretaria-Geral e as Unidades Regionais de Atendimento devem enviar aos órgãos
de direção da AGU, mensalmente, relatórios contendo as providências adotadas acerca da execução das instalações e reformas em curso, inclusive acerca da disponibilidade orçamentária, as
certificações já realizadas e os empenhos efetivados em favor dos órgãos referidos no art. 2º.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
B. S. Nº 34, de 22.8.2008.

ANEXO
O Manual de Instalação de Unidades da Advocacia-Geral da União, anexo a esta Portaria, está publicado no
Boletim de Serviço nº 34, de 28 de agosto de 2008.

PORTARIA Nº 1.247, DE 29 DE AGOSTO DE 2008.

Instala a Procuradoria Seccional Federal
de Niterói/RJ.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Seccional Federal de Niterói/RJ e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal de Niterói/RJ, com sede na cidade de
Niterói/RJ, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das autarquias
e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos,
a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades,
inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Seccional Federal de Niterói/RJ.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 1º.9.2008

PORTARIA Nº 1.268, DE 4 DE SETEMBRO DE 2008.
Estabelece procedimentos para o pagamento da
Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso,
no âmbito da Advocacia-Geral da União.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere
o Decreto nº 6.120, de 29 de maio de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 76-A da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que versa sobre o pagamento da Gratificação por Encargo de
Curso ou Concurso - GECC e no Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, resolve:
Art. 1º Os servidores e membros das carreiras jurídicas em efetivo exercício na Advocacia-Geral da União ou em seus órgãos vinculados, que não estejam em gozo de nenhuma
espécie de afastamento ou licença, farão jus ao recebimento da Gratificação por Encargo de
Curso ou Concurso nas hipóteses previstas no art. 2º do Decreto nº 6.114, de 15 de maio de
2007, quando convocados pela Escola da AGU.
Art. 2º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC é devida pelo desempenho eventual de atividades de:
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I - instrutoria em curso de formação, instrutoria em curso de desenvolvimento e curso de
treinamento para servidores regularmente instituídos no âmbito da AGU;
II - banca examinadora ou comissão constituída para selecionar servidores aos cargos e funções
do quadro permanente da AGU, realizando exames orais, análise curricular, correção de provas
discursivas, elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos, bem como realizar atividades de coordenação, supervisão, execução e aplicação de provas;
III - atividade de logística de preparação e de realização de curso, envolvendo planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultados, quando tais atividades
não estiverem incluídas em suas atribuições permanentes em razão de cargo ou função; e
IV - aplicação, fiscalização ou avaliação de provas de concurso público ou supervisão
dessas atividades.
§ 1º O valor da GECC será fixado por hora trabalhada, conforme as tabelas constantes
do Anexo I desta Portaria.
Art. 3º A Gratificação não será devida pela realização de treinamentos em serviço ou por eventos de disseminação de conteúdos relativos às competências das unidades organizacionais.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, entende-se por conteúdos relativos às competências
das unidades organizacionais aqueles relacionados ao desenvolvimento ou treinamento de outros
servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional em conhecimentos e habilidades específicas da unidade a qual o servidor encontra-se em exercício.
Art. 4º O processo administrativo para o pagamento da GECC será instruído com:
I - memorando da Escola da AGU solicitando a liberação do profissional ao dirigente da
unidade de lotação ou à chefia imediata;
II - termo de aceitação do servidor ou membro das carreiras jurídicas da AGU;
III - declaração da execução da atividade realizada, com indicação do local e da carga horária; e
IV - memorando da Escola da AGU encaminhando o processo para pagamento da gratificação para a Coordenação-Geral de RH da AGU, nos termos dos artigos 5º e 9º do Decreto nº 6.114, de 2007.
Parágrafo único. Os documentos previstos neste artigo devem atender aos modelos constantes dos Anexos II a V desta Portaria.
Art. 5º A GECC somente será paga se as respectivas atividades forem exercidas sem prejuízo
das atribuições do cargo do qual o servidor ou membro das carreiras jurídicas da AGU for titular.
§ 1º A retribuição do servidor pelas atividades fica limitada a cento e vinte horas de trabalho anuais.
§ 2º As horas trabalhadas em atividades inerentes a cursos desempenhados durante a
jornada de trabalho deverão ser compensados no prazo de até um ano.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 8.9.2008.

ANEXO I
TABELAS DE VALORES POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO POR HORA TRABALHADA.
As tabelas a seguir têm como base os percentuais estipulados pelo Decreto 6.114, de 15 de maio de 2002,
sobre o valor de R$ 6.924,10 (seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e dez centavos), que representa o
maior vencimento básico da Administração Pública Federal do Poder Executivo, constante da Orientação
Normativa nº 4, de 30 de maio de 2007, do próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
TABELA 1 – Atividades de instrutoria em curso de formação, ou em cursos de desenvolvimento
ou de treinamento para servidores e membros das carreiras jurídicas da AGU.
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Instrutoria em curso de formação
das carreiras
Instrutoria em curso de desenvolvimento e aperfeiçoamento
Instrutoria em curso gerencial

VALOR POR HORA TRABALHADA (EM R$)
Nível
Pós graduação
Doutorado ou
Mestrado Pós Doutorado
Superior
lato sensu
completo
completo
completo
Completo
100,00

130,00

140,00

150,00

100,00

130,00

140,00

150,00

100,00

130,00

140,00

150,00
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Instrutoria em curso de pós-graduação
Instrutoria em curso de treinamento
Instrutoria em curso de educação de
jovens e adultos
Tutoria em curso a distância
Orientação de monografia
Coordenação técnica e pedagógica
Elaboração de material didático
Elaboração de material multimídia
para curso a distância
Atividade de conferencista e de palestrante em eventos de capacitação

Portarias

-----80,00

130,00
110,00

140,00
120,00

150,00
130,00

40,00

70,00

80,00

90,00

80,00
-----80,00
80,00

110,00
130,00
110,00
110,00

120,00
140,00
120,00
120,00

130,00
150,00
130,00
130,00

100,00

130,00

140,00

150,00

100,00

130,00

140,00

150,00

TABELA 2 – Atividades relativas a banca examinadora ou de comissão para exames orais, análise
curricular, correção de provas discursivas, elaboração de questão de provas ou para julgamento de
recursos intentados por candidatos.
VALOR POR HORA TRABALHADA (EM R$)
Nível
Pós graduação
Doutorado ou
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Mestrado Pós Doutorado
Superior
lato sensu
completo
completo
completo
Completo
Exame oral
100,00
130,00
140,00
150,00
Correção de prova discursiva
100,00
130,00
140,00
150,00
Elaboração de questão de prova
100,00
130,00
140,00
150,00
Prova prática
100,00
130,00
140,00
150,00
Julgamento de concurso de monografia
100,00
130,00
140,00
150,00
Julgamento de recurso
80,00
110,00
120,00
130,00
Análise curricular
60,00
90,00
100,00
110,00
Análise crítica de questão de prova
60,00
90,00
100,00
110,00
TABELA 3 – Atividades de logística de preparação e de realização de curso, concurso ou evento,
referentes a planejamento, coordenação, supervisão e execução.
VALOR POR HORA TRABALHADA (EM R$)
Nível
Pós graduação
Doutorado ou
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Mestrado
Superior
lato sensu
Pós Doutorado
completo
completo
completo
Completo
Planejamento
80,00
110,00
120,00
130,00
Coordenação
80,00
110,00
120,00
130,00
Supervisão
60,00
90,00
100,00
110,00
Execução
100,00
130,00
140,00
150,00
ANEXO II
MEMORANDO PARA LIBERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
Ao:
Assunto: LIBERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
Prezado(a) Senhor(a)
Solicitamos a Vossa Senhoria autorização para que o(a) servidor(a)
(............................................), lotado(a) nessa Instituição, colabore com a EAGU atuando como (.........)
no (nome do curso, seminário, oficina,etc.), no período de (......................), no horário de xxhxx a xxhxx, que perfaz o total de xx horas de docência.
As atividades serão remuneradas de acordo com a tabela da Portaria EAGU nº (...), e
seguem os limites para exercício anual de acordo com o a Lei nº 8.112, de 1990, já com as alterações
determinadas pela Lei nº 11.314, de 2006, e regulamentada pelo Decreto nº 6.114, de 2007.
Nas hipóteses de incompatibilidade de horários deve o(a) servidor(a) em questão compensar as
horas acima, conforme disposição legal.
Caso a liberação do(a) servidor(a) não seja autorizada, favor informar-nos por mensagem eletrônica para escoladaagu@agu.gov.br ou por meio do fax (.........................).
Agradecemos antecipadamente pela valiosa colaboração prestada às atividades de divulgação e difusão do conhecimento na defesa dos interesses públicos promovidas pela EAGU.
Atenciosamente,
Diretor da EAGU
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ANEXO III
TERMO DE ACEITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DADOS DO CURSO:
EQUIPE TÉCNICA:
FONTE DE ATIVIDADE: Rubrica 00066
EVENTO:
DISCIPLINA:
LOCAL (Município/UF):
HORÁRIO:
PERÍODO:
CARGA HORÁRIA:
DADOS DO SERVIDOR:
NOME:
ESCOLARIDADE: Médio( ) Superior( ) Especialização( ) Mestrado( ) Doutorado( )
ENDEREÇO:
CEP:
FONE:
E-MAIL:
CPF:
SIAPE:
PASEP:
DATA DE NASCIMENTO:
DADOS BANCÁRIOS
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA:
VALORES HORA/TRABALHADA
VALOR DA HORA TRABALHADA: R$
TOTAL (carga horária x valor hora/trabalhada) R$
DADOS DA CHEFIA
HORAS DE DOCÊNCIA ocorrerão nos mesmos horários das atividades principais?
SIM ( )
NÃO ( )
CHEFIA IMEDIATA:
CARGO:
ÓRGÃO
E-MAIL OU FAX:
Declaro, para fins de participação no evento acima especificado, que:
1. Sou detentor(a) de cargo da Administração Pública Federal, motivo pelo qual tenho ciência de que a
remuneração das atividades ministradas segue os parâmetros da Lei nº 8.112, de 1990, já com as alterações determinadas pela Lei nº 11.314, de 2006 e regulamentada pelo Decreto nº 6.114, de 2007.
2. Estou de acordo quanto ao horário, local de realização do trabalho, metodologia, carga horária e valor
da hora/trabalhada, bem como quanto às normas internas aplicáveis.
3. Produzirei o material instrucional a ser utilizado, quando solicitado, e submetê-lo-ei à EAGU, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis ao início da execução da disciplina.
4. Cedo à EAGU os direitos patrimoniais relativos ao material instrucional, podendo esta utilizá-lo em
outros eventos que venha a promover, inclusive as gravações de áudio e vídeo.
5. Estou ciente de que a EAGU reserva-se o direito de cancelar a atividade sem prévio aviso, em caso de problemas administrativos, técnicos e/ou didático-pedagógicos que interfiram no bom desenvolvimento do evento.
6. Estou ciente de que os serviços serão avaliados, utilizando-se os seguintes critérios:
a) avaliação feita pelos participantes;
b) avaliação realizada pelo coordenador pedagógico do programa/projeto.
7. Não infringirei nenhum dos dispositivos da Lei nº 9.610, de 1998, que regula os direitos autorais.
_________________________________________________
Assinatura e carimbo do(a) Declarante
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Autorizo a EAGU a divulgar minha imagem e o conteúdo do curso, em publicações ou no sítio, eventualmente colhidas no evento acima.
_________________________________________________
Assinatura e carimbo do(a) Declarante
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
Pela presente DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, eu
______________________________________________________ (nome completo), matrícula SIAPE
nº ____________, ocupante do cargo de __________________________________________________
(denominação, código, etc.) do Quadro de Pessoal do _____________________________, em exercício
na (o) ___________________________________________________________, declaro ter participado
como instrutor/integrante de banca/outros, no ano em curso, das seguintes atividades relacionadas a
curso, concurso público ou exame vestibular, previstas no art. 76-A da Lei nº 8.112, de 1990, e no
Decreto nº 6.114/2007:
Atividade

Instituição

Horas trabalhadas

Total de Horas Trabalhadas no ano em curso
Declaro serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidades administrativa, civil e penal.
Brasília, ____ de ______________ de ______.
________________________________
Assinatura do servidor
ANEXO V
MEMORANDO PARA COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS
Ao: COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS
Assunto: PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS OU CONCURSOS
Prezado(a) Senhor(a)
Encaminhamos a Vossa Senhoria processo devidamente instruído solicitando o pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concursos para o(a) servidor(a)
(............................................), matrícula SIAPE (............), lotado(a) na (informar a unidade), colaborador da EAGU e que atuou como (............) no (nome do curso, seminário, oficina,etc.), no período de
(......................), no horário de xxhxx a xxhxx, perfazendo o total de xx horas de docência, cujo valor a
ser pago é de R$ (...).
As atividades devem ser remuneradas de acordo com a tabela da Portaria nº (...), nos
termos da Lei nº 8.112, de 1990, já com as alterações determinadas pela Lei nº 11.314, de 2006 e regulamentada pelo Decreto nº 6.114, de 2007.
Atenciosamente,
Diretor da EAGU
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PORTARIA Nº 1.350, DE 18 DE SETEMBRO DE 2008.
Dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação
de Documentos - CAD da Advocacia-Geral da União.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi
atribuída pelo Decreto nº 6.120, de 29 de maio de 2007, tendo em vista o disposto no art 3º
do referido Decreto e tendo em vista o disposto na Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
regulamentada pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, resolve:
Art. 1º A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CAD da AdvocaciaGeral da União, instituída pela Portaria nº 36333, de 18 de março de 2004, passa a reger-se
por esta Portaria.
Art. 2º A CAD, instituída com a finalidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção com vistas a estabelecer prazos de guarda e destinação final do acervo de documentos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, tem a seguinte composição:
I - presidente, o Coordenador-Geral de Documentação e Informação da Secretaria-Geral
da Advocacia-Geral da União; e
II - membros:
a) um Advogado da União,
b) um Procurador Federal,
c) um servidor responsável pela guarda da documentação no arquivo central e
d) um servidor com formação em arquivologia.
Parágrafo único. Cada membro terá um suplente.
Art. 3º À CAD compete:
I - estabelecer as diretrizes para a implementação de ações necessárias às atividades de
arquivo e tratamento de documentação;
II - elaborar o Código de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade e
Destinação dos documentos relativos às atividades-fim;
III - orientar e supervisionar a forma de adoção e de aplicação da Tabela Básica de
Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às atividades-meio;
IV - submeter à aprovação do Arquivo Nacional as Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-meio e das atividades-fim;
V - propor plano de eliminação de documentos, a ser aprovado pelo Arquivo Nacional,
nos termos da Resolução nº 07/97 do Conselho Nacional de Arquivo - CONARQ, obedecendo aos prazos de guarda e de destinação estabelecidos na Tabela de Temporalidade e
Destinação de Documentos de Arquivo da AGU;
VI - providenciar a divulgação no Diário Oficial da União das Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-meio e das atividades-fim;
VII - constituir subcomissões locais nos órgãos integrantes da estrutura da AGU e nos
vinculados, com representantes indicados pelas respectivas chefias;
VIII - constituir grupos de trabalho para subsidiar a atuação da CAD e das subcomissões
quando necessário;
IX - orientar e assistir as subcomissões e os grupos de trabalho;
X - avaliar o resultado das atividades das subcomissões e dos grupos de trabalho, após a análise das respectivas chefias, tendo como referência, no que for aplicável, o contido na Portaria nº
732, de 20 de dezembro de 2004, do Advogado-Geral da União e na Portaria Conjunta nº 001, de
31 de maio de 2005, do Procurador-Geral da União e da Procuradora-Geral Federal;
XI - elaborar orientações normativas pertinentes às suas incumbências específicas;
XII - exercer outras incumbências que lhe forem cometidas pelo Secretário-Geral e
XIII - aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único. Até que sejam designados os componentes da CAD, previstos no art. 2º desta Portaria, permanecem os seus atuais integrantes, bem como aqueles do Grupo de Trabalho do
qual resultaram a Portaria nº 732, de 2004, do Advogado-Geral da União e a Portaria Conjunta nº
001, de 2005, do Procurador-Geral da União e da Procuradora-Geral Federal.
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Art. 4º A composição e a competência das subcomissões constituídas com base no inciso
VII do art. 3º desta Portaria devem guardar simetria com aquelas estabelecidas para a CAD.
§ 1º As subcomissões serão compostas por:
I - presidente, o servidor designado pela chefia local; e
II - membros:
a) um advogado da União,
b) um Procurador Federal,
c) um servidor responsável pela guarda da documentação no arquivo local e d) um servidor com conhecimentos e experiência específicos das atividades desempenhadas no órgão.
§ 2º Cada membro terá um suplente.
Art. 5º Às subcomissões caberá:
I - coordenar e realizar o processo de análise e seleção com vistas a estabelecer prazos
de guarda e destinação final dos documentos;
II - encaminhar à CAD, para avaliação e aprovação, o relatório das atividades desenvolvidas e
III - submeter à CAD o plano de eliminação, prazo de guarda e de destinação final dos
documentos.
Art. 6º As subcomissões já constituídas e em andamento devem ser convalidadas pela
CAD, por meio de ato próprio, desde que se adaptem ao previsto no art. 4º desta Portaria.
Art. 7º A Secretaria-Geral deve assistir a CAD no que for necessário à efetivação de
seus trabalhos.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Fica revogada a Portaria nº 36334, de 18 de março de 2004.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 19.9.2008.

PORTARIA Nº 1.547, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008.
Dispõe sobre a requisição de elementos de fato e de
direito necessários à atuação dos membros da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal na defesa dos direitos e interesses da União, suas autarquias e fundações e dá outras providências.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, o art. 4º, incisos I e XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10
de fevereiro de 1993, e o art. 23 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, tendo em vista o disposto
no art. 4º da Lei nº 9.028, de 1995 e no art. 37, § 3º da Medida Provisória nº 2.229-43, de 2001,
Considerando a atribuição de representação judicial cometida aos órgãos da Procuradoria-Geral da União (PGU) e aos órgãos da Procuradoria-Geral Federal (PGF); e
Considerando as atribuições de consultoria e assessoramento jurídico cometidas às Consultorias Jurídicas dos Ministérios, aos Núcleos de Assessoramento Jurídico (NAJs), aos
órgãos da PGF e ao Departamento de Assuntos Jurídicos Internos (DAJI),
RESOLVE :

Art. 1º Esta portaria dispõe sobre a requisição de elementos de fato e de direito necessários à
atuação dos membros da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral Federal
(PGF) para defesa judicial dos direitos ou interesses da União, de suas autarquias e fundações.
Art. 2º Consideram-se elementos de fato aqueles constituídos pelos fatos e atos jurídicos
relacionados à pretensão deduzida em juízo, tais como:
I - documentos físicos ou eletrônicos referentes à pretensão deduzida em juízo que contenham, entre outros dados: cálculos e planilhas de pagamentos realizados, indicação de
valores atrasados ou administrativamente reconhecidos, registros de restituições implantadas
em folha de pagamento ou quaisquer outros lançamentos;
334
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II - originais ou cópias, autenticadas ou não, de processos administrativos, contratos, fichas financeiras, requerimentos administrativos, documento que contenha qualificação
funcional de servidor ou quaisquer outros registros, inclusive gráficos;
III - informações e esclarecimentos sobre procedimentos adotados pelo administrador
em processo administrativo, motivação e fundamento legal da adoção de determinado enquadramento jurídico na situação em litígio e quaisquer outros elementos, atos, fatos ou
circunstâncias que mereçam registro.
Parágrafo único. Entre os elementos de fato incluem-se as provas que puderem ser produzidas, inclusive a pericial.
Art. 3º Consideram-se elementos de direito a Constituição, as leis e demais normas, a jurisprudência, a doutrina e as manifestações jurídicas aplicáveis aos fatos motivadores da
pretensão deduzida em juízo.
Parágrafo único. Entre as manifestações jurídicas de que trata o caput incluem-se as relativas à
interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, bem como ao interesse do ingresso da União, suas autarquias e fundações em determinada ação judicial produzidas:
I - pelas Consultorias Jurídicas dos Ministérios, pelo DAJI/AGU, pelos NAJs, pelos demais órgãos jurídicos da Presidência da República e de suas secretarias, bem como de outros
órgãos da Administração Federal direta;
II - pela PGF, inclusive das Procuradorias Federais, especializadas ou não, junto às autarquias e fundações públicas federais.
Art. 4º Os órgãos de representação judicial da AGU e da PGF poderão requisitar, com fundamento no art. 4º da Lei nº 9.028, de 1995, ou no art. 37, § 3º, da Medida Provisória nº 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001, preferencialmente por meio eletrônico, os elementos de fato necessários para subsidiar a defesa da União, das autarquias e fundações públicas federais:
I - nas ações que envolvam questões relativas a pessoal:
diretamente à coordenação de recursos humanos dos órgãos ou entidades da Administração Federal direta ou indireta;
II - nas ações que envolvam questão relativa à área meio do órgão ou entidade da Administração Federal: diretamente à Secretaria Executiva do Ministério, ou a órgão da Administração Federal direta ou indireta responsável pelas atividades de administração de pessoal,
material, patrimônio, serviços gerais, orçamento e finanças, contabilidade, tecnologia da
informação e informática;
III - nas ações que envolvam questão relativa à área de competência legal específica do
Ministério ou órgão da Administração Federal direta, nos termos do art. 27 da Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003: à Consultoria Jurídica ou órgão jurídico competente;
IV - nas ações que envolvam questão relativa à área de competência legal específica da autarquia ou fundação: à Procuradoria Federal, especializada ou não, junto à autarquia ou fundação;
V - nas ações que envolvam questão relativa à área de competência legal específica do Ministério, da autarquia ou fundação e se processe fora da sede do ministério ou da entidade: ao órgão
descentralizado da União, da autarquia ou da fundação pública federal, com atribuição para responder pelo órgão ou entidade na localidade indicada, ou à autoridade ou servidor que esteja
expressamente designado pelo respectivo dirigente para fornecer os elementos solicitados.
§ 1º Nas hipóteses de que tratam os incisos III e IV do caput deste artigo, incumbirá aos
órgãos jurídicos ali indicados requisitar, com fundamento no art. 4º da Lei nº 9.028, de 1995,
ou no art. 37, § 3º, da Medida Provisória nº 2.229-43, de 2001, ao órgão competente da
respectiva estrutura organizacional do Ministério ou entidade, os elementos de fato objeto da
requisição, os quais deverão ser entregues no prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da requisição de que trata este parágrafo.
§ 2º Recebidos os elementos de fato, o órgão jurídico ao qual foi dirigida a requisição
examinará a questão, os elementos de fato recebidos, sobre os quais emitirá a manifestação
cabível, e os encaminhará ao órgão solicitante no prazo fixado.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º não será inferior à metade do prazo processual, podendo
ser aumentado mediante pedido fundamentado aceito pelo órgão jurídico requisitante.
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§ 4º Os órgãos de representação judicial somente promoverão a juntada aos autos do
processo judicial de quaisquer documentos ou outros elementos de fato e de direito fornecidos, inclusive cálculos e perícias, quando tal providência for necessária ao êxito da União,
da autarquia ou da fundação pública federal na demanda.
§ 5º Os cálculos elaborados pelos órgãos ou entidades da Administração Federal direta
ou indireta somente serão juntados aos autos se corretos os fundamentos em que se basearam e adequados os índices, períodos e valores considerados, conforme parecer técnico do
setor de cálculos e perícias da AGU ou do órgão de execução da PGF.
§ 6º Caso encontre alguma irregularidade ou ilegalidade nos documentos e elementos de
fato fornecidos, o órgão jurídico consultivo tomará as providências cabíveis, sem prejuízo da
pronta comunicação aos órgãos de representação judicial da AGU e da PGF para a prática
de atos de sua competência.
§ 7º Quando a irregularidade ou ilegalidade disser respeito a pessoal civil, o órgão jurídico consultivo deve comunicar o fato:
I - à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC);
II - à Consultoria Jurídica do MPOG quando a ilegalidade ou irregularidade encontrada decorrer da aplicação de orientação normativa do SIPEC pelos órgãos da Administração Federal;
III - à Consultoria-Geral da União (CGU) quando a ilegalidade ou irregularidade encontrada decorrer da aplicação de orientação da Consultoria Jurídica do MPOG: e
IV - ao órgão de execução da PGF responsável pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos junto à respectiva autarquia ou fundação pública federal.
Art. 5º Na ausência de parecer, súmula ou qualquer outra orientação normativa do Advogado-Geral da União, de orientação da CGU, da PGU ou da PGF, os órgãos de representação judicial da AGU e da PGF poderão, quando indispensável à defesa do ente representado, requerer aos órgãos jurídicos da área consultiva referidos no parágrafo único do art. 3º,
preferencialmente por intermédio de correio eletrônico, elementos de direito para subsidiar a
defesa da União, das autarquias e fundações públicas federais:
I - nas ações que envolvam questão relativa a pessoal da Administração Federal;
II - nas ações que envolvam questão relativa à área meio do órgão ou entidade da Administração Federal assessorado; e
III - nas ações que envolvam questão relativa à área de competência legal específica de
Ministério, demais órgãos da Presidência da República, autarquias ou fundações da União.
§ 1º Ao encaminhar o requerimento previsto no caput, os órgãos de representação judicial da União e das autarquias e fundações públicas federais:
I - remeterão cópia da citação ou intimação e dos demais documentos constantes dos autos judiciais que se fizerem necessários à manifestação do órgão requerido;
II - fixarão prazo mínimo, não inferior à metade do prazo judicial, para atendimento ao
requerido; e
III - informarão a eventual requisição de documentos e elementos de fato aos órgãos referidos nos incisos I, II e V do caput do art. 4º.
§ 2º Os elementos de direito referentes a atos praticados por autoridade da Administração Federal direta serão prestados pela Consultoria Jurídica ou órgão jurídico que a tenha
assessorado para a prática do ato.
§ 3º Os elementos de direito referentes a atos praticados por autoridade de órgão descentralizado da Administração Federal direta, localizado fora do Distrito Federal, serão prestados pelo NAJ competente.
§ 4º Na hipótese do § 3º, caso o ato tenha sido praticado sem o prévio assessoramento
jurídico do NAJ ao qual solicitados os elementos de direito, este remeterá o requerimento à
Consultoria Jurídica do Ministério a que pertencer o órgão federal descentralizado.
§ 5º Caso o entendimento do NAJ seja diverso da orientação firmada pela Consultoria
Jurídica da Pasta a qual pertença órgão ou autoridade da Administração Federal Direta
localizado fora do Distrito Federal, sem prejuízo do pronto atendimento do requerimento
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pelos órgãos requisitados segundo os parâmetros fixados pelo órgão competente (art. 11 da
Lei Complementar nº 73, de 1993), caberá à Consultoria-Geral da União dirimir o conflito e
fixar a correta orientação a ser seguida.
§ 6º Os elementos de direito referentes a atos praticados por autoridade da Administração Federal indireta serão prestados pelas Procuradorias Federais que a tenha assessorado juridicamente.
§ 7º Na hipótese de o ato haver sido praticado sem prévio assessoramento jurídico de
órgão da PGF, os elementos de direito serão prestados pelo respectivo órgão superior da
Procuradoria Federal, especializada ou não, junto à autarquia ou fundação federal.
§ 8º Tratando-se de ato praticado por autoridade de órgão descentralizado de autarquia
ou fundação da União localizado fora da sede da respectiva entidade, em havendo unidade
local da Procuradoria Federal junto à entidade, a solicitação será atendida por esta.
§ 9º Nas ações que envolvam questão relativa a pessoal civil, o fornecimento de elementos de direito pelos órgãos jurídicos consultivos deve observar a orientação firmada pelo
MPOG ou pelo Advogado-Geral da União.
§ 10. Na hipótese prevista no § 9º, caso o entendimento dos órgãos jurídicos consultivos
seja diverso da orientação firmada pelo MPOG, sem prejuízo do pronto atendimento do
requerimento segundo os parâmetros fixados pelo órgão competente (art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 1993 c/c art. 27, XVII, "g" da Lei nº 10.683, de 2003), caberá à Consultoria-Geral da União dirimir o conflito e fixar a correta orientação a ser seguida.
§ 11. Ao manifestarem-se sobre caso inédito, os órgãos jurídicos da área consultiva referidos no parágrafo único do art. 3º encaminharão cópia da sua manifestação ao ProcuradorGeral da União ou ao Procurador-Geral Federal, conforme o caso, para que divulguem, no
âmbito da respectiva procuradoria, o posicionamento jurídico sobre a matéria, a fim de
subsidiar outras defesas em eventuais demandas semelhantes.
Art. 6º Os órgãos de representação judicial da União intimados a dar cumprimento a determinações judiciais remeterão cópia da decisão, sentença ou acórdão e dos documentos necessários à
sua correta interpretação, acompanhados das informações pertinentes, inclusive de sua manifestação sobre a exeqüibilidade da decisão, à Consultoria Jurídica da pasta responsável pela sua implementação ou, quando o cumprimento couber a órgão ou autoridade local, ao NAJ competente,
que orientará os órgãos e autoridades assessorados a respeito do exato cumprimento do decidido.
§ 1º Nas ações que envolvam questão relativa a pessoal, além dos documentos referidos
no caput é necessária a remessa dos seguintes documentos:
I - mandado de intimação, notificação ou citação;
II - cópia da petição inicial;
III - relação dos beneficiários;
IV - recursos interpostos, se houver; e
V - certidão de trânsito em julgado, se houver.
§ 2º A remessa das decisões judiciais que impliquem pagamento ou inclusão em folha
será acompanhada, quando constar dos autos, dos elementos que possibilitem a inclusão do
beneficiado no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), notadamente, do número de CPF válido e de conta corrente ativa em nome do beneficiado, de
cópia do documento de identidade, da certidão de casamento, do atestado de óbito, da certidão de nascimento e de outros documentos relacionados especificamente à demanda.
§ 3º Na ausência dos documentos aludidos no parágrafo anterior, os órgãos de representação judicial, quando informados pela Administração competente de que o interessado não
atendeu à solicitação formulada na via administrativa, deverão peticionar em juízo no sentido de informar esse fato a fim de os documentos serem apresentados.
§ 4º Os órgãos jurídicos de representação judicial, ao tomarem conhecimento de decisão
judicial que suspenda a execução, revogue, casse ou altere decisão judicial, deverão comunicar o fato imediatamente ao órgão central do SIPEC e aos ordenadores de despesa, com
vistas à suspensão do pagamento e, quando for o caso, à desativação da rubrica ou do código
de sentença, conforme prevê o art. 8º do Decreto nº 2.839, de 6 de novembro de 1998, bem
como à competente Consultoria Jurídica ou órgão de assessoramento jurídico.
− 167/P −

NORMAS DA AGU

Portarias

Art. 7º Os órgãos de execução da PGF intimados a dar cumprimento a determinações
judiciais remeterão cópia da decisão e dos documentos necessários à sua correta interpretação, acompanhados das informações pertinentes e da interpretação dos limites do decidido e
de sua exequibilidade, ao órgão local da Procuradoria Federal, especializada ou não, junto à
respectiva autarquia ou fundação pública federal responsável pela sua implementação, que
orientará as entidades e autoridades assessoradas a respeito do exato cumprimento do decidido, utilizando-se do meio de comunicação mais célere disponível, preferencialmente por
intermédio de correio eletrônico institucional.
§ 1º Na ausência de órgão local da Procuradoria Federal, especializado ou não, junto à
respectiva autarquia ou fundação pública federal responsável pela implementação de determinação judicial, os órgãos de execução da PGF que representam judicialmente essas entidades procederão à sua interpretação e orientarão as autoridades, autarquias e fundações
públicas federais nos termos do caput deste artigo.
§ 2º Em se tratando de decisões que demandam cumprimento uniforme, fica admitida a possibilidade de os parâmetros serem ajustados previamente com o Poder Judiciário, que os enviará,
acompanhados de cópia da sentença e/ou do acórdão e da certidão de trânsito em julgado, diretamente ao órgão da autarquia ou fundação pública federal responsável pelo cumprimento, o qual,
em caso de dúvida, poderá suscitar a manifestação do órgão de representação judicial.
§ 3º Aplicam-se aos órgãos da PGF de que trata este artigo o disposto nos parágrafos 1º,
2º 3º e 4º do art. 6º.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 31.10.2008. (Republicado no D. O. de 3.11.2008, por ter saído com incorreção no original)

PORTARIA Nº 1.549, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2008.
Dispõe sobre os serviços de transporte nas unidades da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I
e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista
o disposto no Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, e na Instrução Normativa nº 3, de
15 de maio de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, resolve:
Art. 1º As unidades da Advocacia-Geral da União - AGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF utilizarão veículos de serviços comuns dotados de ar-condicionado, próprios ou
contratados de prestadores de serviços, de acordo com a disponibilidade orçamentária e com
o disposto nesta Portaria.
Art. 2º A quantidade de veículos de serviços comuns à disposição das unidades será avaliada de acordo com a necessidade e o volume de trabalho, observados os seguintes parâmetros e levando-se em conta a lotação ideal dos órgãos de exercício da PGF, e da Procuradoria-Geral da União - PGU e dos Núcleos de Assessoramento Jurídico - NAJ, estipulada em
Portaria pelos Órgãos de Direção da AGU:
I - um veículo para cada cinco advogados públicos federais nas unidades com lotação de
até doze advogados públicos federais, assegurado ao menos um veículo por unidade.
II - um veículo para cada seis advogados públicos federais nas unidades com lotação de
treze até vinte e oito advogados públicos federais;
III - um veículo para cada sete advogados públicos federais nas unidades com lotação de
vinte e nove até quarenta e oito advogados públicos federais;
IV - um veículo para cada oito advogados públicos federais nas unidades com lotação acima
de quarenta e oito advogados públicos federais, limitados a quinze veículos por unidade.
§ 1º Nos Escritórios de Representação da AGU e da PGF que tiverem até dois advogados públicos federais em efetivo exercício, não haverá disponibilização de veículos.
§ 2º Na hipótese descrita no parágrafo anterior, os Escritórios de Representação utilizarse-ão dos veículos disponibilizados para as Procuradorias Seccionais a que são vinculados,
que, neste caso, terão ao menos dois veículos à disposição.
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§ 3º Os veículos de serviço serão compartilhados na hipótese de as unidades da AGU e
da PGF estarem sediadas no mesmo imóvel, situação em que a quantidade de veículos disponibilizados será calculada pela soma do total de veículos de cada uma das unidades consideradas, estando limitada a vinte automóveis.
§ 4º Nas unidades de Procuradorias da União e Procuradorias Federais nos Estados e nos
NAJ que são responsáveis pela representação judicial, extrajudicial e assessoramento jurídico da
União, das Autarquias e das Fundações Públicas em todo o território do respectivo Estado ou em
uma região à qual correspondam grandes distâncias rodoviárias ou de difícil acesso, bem como
nos aglomerados metropolitanos das Capitais, a quantidade de veículos à disposição poderá ser
majorada com autorização do Advogado-Geral da União Substituto, desde que diante de pedido
justificado do Chefe ou Responsável pela unidade e após manifestação do Procurador-Geral da
União, do Consultor-Geral da União ou do Procurador-Geral Federal, conforme o caso.
§ 5º A Secretaria-Geral da AGU, na hipótese de aumento do número de advogados públicos federais lotados em qualquer unidade, deverá tomar as providências necessárias à
alteração do quantitativo de veículos disponibilizados nas referidas unidades durante os seis
meses antecedentes à efetivação do aumento da nova lotação.
§ 6º As unidades sediadas em Brasília serão atendidas pelo Serviço de Transportes da Sede.
Art. 3º Os veículos de serviços comuns apenas poderão ser utilizados no desempenho de
encargos inerentes ao exercício da função pública, vedado:
I - o uso nos sábados, domingos e feriados, salvo para eventual desempenho de encargos
inerentes ao exercício da função pública;
II - o uso para transporte individual da residência à repartição e vice-versa, ressalvada a
hipótese prevista no § 4º do art. 8º do Decreto nº 6.403, de 2008;
III - o transporte de familiares do servidor ou de pessoas estranhas ao serviço público e
no traslado internacional de funcionários, ressalvados os casos previstos nos arts. 3o, alíneas
"b" e "c", e 14 do Anexo ao Decreto no 1.280, de 14 de outubro de 1994; e
IV - a guarda dos veículos de serviço de propriedade da AGU, em garagem residencial,
salvo se houver autorização da autoridade máxima do órgão.
Art. 4º Os titulares das unidades devem manter rigoroso controle na utilização dos veículos de serviço comum, com indicação expressa da natureza da atividade, horário de saída
e de chegada e quilometragem percorrida.
Art. 5º As solicitações de veículo de serviço para prática de ato processual e para a participação em despacho ou audiência com magistrado terão tratamento prioritário.
Parágrafo único. Na impossibilidade de atender as demandas previstas no caput, o responsável pelo setor de transportes encaminhará justificativa, por escrito, ao titular da unidade.
Art. 6º Aplicam-se as regras dessa Portaria aos veículos que estejam sob a guarda das
unidades da AGU e da PGF e que estejam sendo utilizados pelas referidas unidades em
decorrência de autorização judicial.
Parágrafo único. Os veículos mencionados no caput que não importarem em despesas
para a AGU, além das relativas à aquisição de combustível e manutenção não serão considerados no cômputo estipulado no artigo 2º.
Art. 6º-A Fica autorizada a utilização de veículo de transporte institucional por dirigentes regionais e estaduais da Procuradoria-Geral da União, Consultoria-Geral da União e
Procuradoria-Geral Federal. (Incluído pela Portaria nº 473, de 1º.4.2009 – D. O. de 6.4.2009)
§ 1º A autorização de que trata o caput estende-se aos substitutos dos dirigentes regionais e
estaduais, enquanto durar a substituição. (Incluído pela Portaria nº 473, de 1º.4.2009 – D. O. de 6.4.2009)
§ 2º Os veículos de transporte institucional não poderão ser utilizados para o transporte a
locais de embarque e desembarque, na origem e no destino, em viagens a serviço, quando os
dirigentes mencionados no caput fizerem jus à indenização prevista no art. 8º do Decreto nº
5.992, de 19 de dezembro de 2006. (Incluído pela Portaria nº 473, de 1º.4.2009 – D. O. de 6.4.2009)
Art. 6º-B - Aplica-se à utilização dos veículos de transporte institucional, no que couber,
as demais disposições desta Portaria. (Incluído pela Portaria nº 473, de 1º.4.2009 – D. O. de 6.4.2009)
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 6.11.2008.
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PORTARIA Nº 1.790, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008.
A ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO INTERINA, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em
vista o disposto no art. 60 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e no Decreto nº
3.184, de 27 de setembro de 1999, resolve:
Art. 1º No âmbito da Advocacia-Geral da União – AGU e da Procuradoria-Geral Federal
– PGF, a concessão da indenização de transporte regulamentada pelo Decreto nº 3.184, de
27 de setembro de 1999, observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2º A indenização de transporte será paga nas unidades da AGU e da PGF quando
comprovada a inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de veículos de serviço comum
para a execução regular dos serviços externos.
Art. 3º A indenização de transporte é devida ao servidor que, mediante prévia anuência
da chefia imediata, condicionada ao interesse da administração, realizar voluntariamente
despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo efetivo.
§ 1º Somente fará jus à indenização de transporte o servidor que estiver no efetivo desempenho das atribuições do cargo, vedado o cômputo das ausências e afastamentos, ainda
que considerados em lei como de efetivo exercício.
§ 2º Para efeito de concessão da indenização de transporte, considera-se meio próprio de
locomoção o veículo automotor de uso particular utilizado à conta e risco do servidor.
§ 3º A inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de veículos no âmbito da unidade
e a realização do serviço externo serão atestadas pela chefia imediata.
Art. 4º A indenização de transporte corresponderá ao valor diário de R$ 17,00 (dezessete reais).
§ 1º O pagamento de indenização será limitado a dez dias por mês.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa detalhada, a chefia imediata poderá autorizar o
pagamento de número de dias superior ao previsto no § 1º, limitado a vinte dias por mês.
Art. 5º O requerimento da indenização de transporte deverá ser efetuado em formulário
próprio, conforme modelo constante do Anexo, contendo os seguintes dados:
I - nome, cargo efetivo e número de matrícula do requerente;
II - número de registro da carteira de habilitação do servidor;
III - dados referentes ao veículo utilizado;
IV - local e data da execução do serviço;
V - relatório sucinto sobre o serviço efetuado, identificando o número do processo,
quando for o caso; e
VI - data e assinatura do servidor.
Art. 6º O requerimento, devidamente atestado pela chefia imediata nos termos do § 3º do
art. 3°, será submetido à Secretaria-Geral da AGU.
Parágrafo único. O requerimento deve ser protocolado entre o primeiro e o quinto dia útil do mês seguinte ao da utilização do meio próprio de locomoção.
Art. 7º Concedida a indenização de transporte, o ato será publicado no boletim interno
do mês em que for efetuado o pagamento, com a identificação do servidor, do cargo ocupado, do serviço externo executado e o valor da indenização.
Art. 8º O ato de concessão praticado em desacordo com o disposto no Decreto nº 3.184, de
1999, e nesta Portaria deverá ser declarado nulo, e a autoridade que tiver ciência da irregularidade
deverá apurar, de imediato, responsabilidades por intermédio de processo administrativo disciplinar, com vistas à aplicação da penalidade administrativa correspondente e à reposição ao erário
dos valores percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
B. S. nº 52, de 26.12.2008.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL
REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
Nome:
Matrícula SIAPE:

Cargo Efetivo:

Unidade de Exercício:

E-mail:

Nº de Registro da Carteira de Habilitação:

Dados do Veículo
Utilizado:

MÊS:________________________ ANO:___________
Local/Data

Serviço Externo Realizado
(Relatório sintético do serviço efetuado, indicando horário e o número do processo)

Visto da Chefia
Imediata

Declaração de Realização de Serviços Externos

Atestado de Execução de Serviços Externos

Declaro, para fins de CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, que desenvolvi as
atividades externas acima descritas, utilizando meio
próprio de transporte. Declaro ainda ter conhecimento do inteiro teor do Decreto nº 3.184, de 27 de
setembro de 1999, da Portaria AGU nº 1.790, de 04
de dezembro de 2008, e das penalidades do art. 299
do Código Penal.

Atesto, para fins de CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, que o servidor identificado desenvolveu, no período
acima mencionado, as atividades externas aqui
declaradas, inerentes às atribuições próprias do
cargo. Declaro ter conhecimento das penalidades do art. 299 do Código Penal.
Em,______/______/________

Em,______/______/_________

___________________________________
Assinatura e Carimbo do Servidor

− 171/P −

__________________________________
Assinatura e Carimbo do Titular da Unidade

NORMAS DA AGU

Portarias

PORTARIA Nº 1.829, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008.
A ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO INTERINA, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e o § 1º do art. 2º da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve:
Art. 1º Esta Portaria estabelece a forma, os critérios e os procedimentos para a atribuição
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU GDAA, instituída pela Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002.
Art. 2º A GDAA é devida, exclusivamente, aos servidores de níveis superior, intermediário e
auxiliar pertencentes ao Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União - AGU, não integrantes
das carreiras jurídicas da Instituição, quando em exercício das atividades inerentes às atribuições
do respectivo cargo nos órgãos da AGU ou da Procuradoria-Geral Federal – PGF.
Parágrafo único. A GDAA será atribuída em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional.
Art. 3º A GDAA terá como limites:
I - máximo de cem pontos por servidor; e
II - mínimo de trinta pontos por servidor.
Parágrafo único. O valor de cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões,
está estabelecido no Anexo I da Lei nº 10.480, de 2002.
Art. 4º A pontuação máxima da GDAA referida no art. 3º será assim distribuída:
I - a avaliação de desempenho individual terá como limite máximo vinte pontos; e
II - a avaliação de desempenho institucional terá como limite máximo oitenta pontos.
§ 1º Por avaliação de desempenho individual entende-se a aferição do desempenho do
servidor, no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
§ 2º Por avaliação de desempenho institucional entende-se a aferição do desempenho coletivo
no alcance dos objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e
condições especiais de trabalho, além de outras características específicas da AGU.
§ 3º O total da pontuação da GDAA referente a cada servidor, calculado pela
Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União – SGAGU, será o resultado da soma da
pontuação obtida pelo servidor em sua avaliação de desempenho individual com a pontuação atribuída à avaliação de desempenho institucional.
§ 4º O valor da GDAA a ser percebido pelo servidor corresponderá ao resultado da soma
das avaliações individual e institucional, multiplicado pelo valor do ponto constante do
Anexo I da Lei nº 10.480, de 2002, observado o respectivo nível, classe e padrão do cargo.
§ 5º O valor obtido será pago durante os seis meses subseqüentes, até a realização de
nova avaliação.
Art. 5º As avaliações de desempenho individual e institucional serão efetuadas semestralmente, nos meses de janeiro e julho de cada ano, e corresponderão aos períodos de julho
a dezembro e de janeiro a junho, respectivamente.
Art. 6º O servidor será avaliado pela chefia imediata à qual permanecer subordinado durante um período de avaliação.
§ 1º Entende-se por chefia imediata o superior hierárquico, seja ocupante de cargo
de natureza especial ou em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores –
DAS ou equivalentes, ou responsável pela coordenação das atividades do servidor avaliado.
§ 2º O servidor que não ficar subordinado à mesma chefia durante um período de avaliação será avaliado pela chefia imediata a que permanecer subordinado por mais tempo durante o período avaliativo.
§ 3º Nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares da chefia imediata e na
vacância do cargo, a avaliação será feita pelo respectivo substituto.
Art. 7º O servidor que não se encontre na AGU no efetivo exercício das atividades inerentes ao respectivo cargo, somente fará jus à GDAA:
I - quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberá a GDAA calculada com base
nas regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exercício na AGU; e
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II - quando cedido para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no inciso I deste
artigo e investido em cargos de Natureza Especial, de provimento em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes, perceberá a GDAA
calculada com base no resultado da avaliação institucional da AGU no período.
Art. 8º O titular de cargo efetivo de que trata o art. 2º, quando investido em cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da AGU ou da PGF, fará jus à GDAA da seguinte forma:
I - os investidos em função de confiança ou cargos em comissão do Grupo DAS, níveis 3, 2,
1, ou equivalentes, perceberão a GDAA calculada conforme disposto no § 4º do art. 4º; e
II - os investidos em cargos em comissão do Grupo DAS, níveis 6, 5, 4, ou equivalentes,
perceberão a GDAA calculada com base no valor máximo da parcela individual, somado ao
resultado da avaliação institucional da AGU no período.
Parágrafo único. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão, os servidores que fazem
jus à GDAA continuarão a percebê-la no valor correspondente à última pontuação obtida,
até que seja processada a sua primeira avaliação após a exoneração.
Art. 9º Em caso de afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício, sem
prejuízo da remuneração e com direito à percepção de gratificação de desempenho, o servidor continuará percebendo a GDAA correspondente à última pontuação obtida, até que seja
processada a sua primeira avaliação após o retorno.
§ 1º Se na data do afastamento houver transcorrido tempo igual ou superior a cinqüenta por
cento de um período completo considerado para avaliação, o servidor será avaliado na época
oportuna e passará a perceber a GDAA com base na pontuação obtida nessa avaliação.
§ 2º Se durante o afastamento for realizada avaliação semestral de desempenho individual e
institucional, o servidor afastado permanecerá com a pontuação da avaliação de desempenho
individual que lhe tenha sido atribuída no período imediatamente anterior ao afastamento, sendolhe aplicável, a cada semestre, a pontuação correspondente ao desempenho institucional.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de cessão.
Art. 10. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha
retornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos sem direito à
percepção da GDAA no decurso do ciclo de avaliação receberá a respectiva gratificação no
valor correspondente a oitenta pontos.
Art. 11. A GDAA integrará os proventos de aposentadoria e as pensões, nos seguintes termos:
I - para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004:
a) a partir de 1º de julho de 2008, correspondente a quarenta pontos, considerados o nível, classe e padrão do servidor; e
b) a partir de 1º de julho de 2009, correspondente a cinqüenta pontos, considerados o nível, classe e padrão do servidor;
II - para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004:
a) quando percebida por período igual ou superior a sessenta meses e ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional
nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005, aplicar-se-á a média dos valores recebidos nos últimos sessenta meses;
b) quando percebida por período inferior a sessenta meses, ao servidor de que trata a alínea
“a” deste inciso, aplicar-se-ão os percentuais constantes das alíneas “a” e “b” do inciso I; e
III - aos demais, aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o
disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
§ 1º Às aposentadorias e às pensões existentes quando da publicação da Lei nº 10.480,
de 2002, aplica-se o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I.
§ 2º A aplicação do disposto na Lei nº 10.480, de 2002, a aposentados e pensionistas não
poderá implicar redução de proventos e pensões.
§ 3º Constatada a redução de proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto
na Lei nº 10.480, de 2002, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, conforme o disposto no art. 6º da mencionada Lei.
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Art. 12. O servidor beneficiário da GDAA que obtiver na avaliação de desempenho individual pontuação inferior a cinqüenta por cento da pontuação máxima estabelecida para
esta parcela será submetido a processo de capacitação ou de análise da adequação funcional,
conforme o caso, sob responsabilidade da AGU.
Parágrafo único. A análise de adequação funcional visa identificar as causas do resultado obtido na avaliação do desempenho e servir de subsídio para a adoção de medidas que
possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor.
Art. 13. O servidor deverá confirmar seus dados individuais e funcionais no sistema de
Gerenciamento de Avaliação de Desempenho Eletrônico – GADE e informar o nome de sua
chefia imediata.
Art. 14. O avaliador confirmará seus dados e procederá à avaliação do servidor no sistema GADE.
Art. 15. O resultado da avaliação individual estará disponível no sistema GADE no primeiro dia útil subseqüente ao encerramento do período de avaliação.
§ 1º O servidor poderá pedir reconsideração do resultado de sua avaliação individual, no prazo de até cinco dias, contado da disponibilidade do resultado da avaliação de que trata o caput.
§ 2º O pedido de reconsideração será dirigido ao avaliador, que o decidirá no prazo de
dois dias úteis.
§ 3º Caso mantenha a sua avaliação, o avaliador submeterá o pedido de reconsideração,
em grau de recurso, de imediato, ao seu superior hierárquico, que terá até dez dias para
proferir decisão, em última instância.
§ 4º A decisão será comunicada ao avaliador e ao avaliado, para ciência.
§ 5º Na pendência de julgamento dos recursos, a GDAA será paga com base na pontuação atribuída na avaliação recorrida.
§ 6º Reconsiderada a avaliação ou provido o recurso, a decisão será comunicada, de imediato, à unidade de recursos humanos responsável pelo pagamento, para que providencie
os acertos financeiros referentes à GDAA.
Art. 16. O retardamento no envio das avaliações para a SGAGU implicará percepção da
GDAA no valor que vinha sendo pago ao servidor no período de avaliação imediatamente
anterior, procedendo-se aos eventuais acertos financeiros no mês subseqüente ao de recebimento e processamento das avaliações.
Art. 17. Na avaliação de desempenho individual serão consideradas as atividades exercidas pelo servidor no período avaliado, observando-se os seguintes fatores de avaliação,
aplicados segundo os pesos diferenciados constantes no Anexo desta Portaria:
I - comportamentais:
a) ética e disciplina no trabalho;
b) trabalho em equipe;
c) envolvimento e comprometimento com resultados; e
d) comprometimento com a agenda ambiental.
II - conhecimento e competência:
a) aplicação de conhecimento técnico;
b) planejamento e organização; e
c) produtividade.
§ 1º Enquanto não for estabelecida a forma de observância da agenda ambiental no âmbito da AGU, será atribuída a pontuação integral a todos os servidores, referente ao comprometimento com a agenda ambiental.
§ 2º A partir de julho de 2009, as chefias imediatas deverão estipular metas de desempenho individual para os servidores sob sua subordinação, com base nos critérios de avaliação
estabelecidos neste artigo.
§ 3º O resultado da avaliação individual poderá ser utilizado como critério para fins de
concessão de funções comissionadas e cargos em comissão, de acordo com norma editada
pelo Advogado-Geral da União.
Art. 18. A avaliação de desempenho institucional será efetuada pelo Advogado-Geral da
União Substituto e divulgada pela SGAGU, segundo as metas propostas pelas respectivas
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unidades, as quais deverão estar contidas no Plano Setorial da Unidade e alinhada ao Plano
Estratégico da AGU.
§ 1º O Advogado-Geral da União Substituto divulgará as metas de desempenho institucional a serem alcançadas no período de avaliação, e demais normas pertinentes à avaliação,
até 31 de janeiro e 31 de julho de cada ano.
§ 2º As propostas de metas institucional e setoriais poderão ser revistas se ocorrerem fatores externos à AGU que impeçam ou dificultem a sua execução.
§ 3º Excepcionalmente, no período compreendido entre 1º de julho a 31 de dezembro de
2008, a avaliação institucional será efetuada com base no plano de ação proposto pelos
respectivos órgãos para o ano de 2008.
Art. 19. A GDAA será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação
de Atividade Executiva – GAE, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992,
aos servidores que em função dos planos de carreiras e de cargos a que pertençam façam jus
a esta gratificação, enquanto permanecerem nesta condição.
§1º A GDAA não servirá de base de cálculo para quaisquer benefícios ou vantagens.
§ 2º A GDAA não poderá ser paga cumulativamente com quaisquer outras gratificações
de desempenho de atividade ou de produtividade, independentemente da sua denominação
ou base de cálculo.
§ 3 É assegurado ao servidor que perceba gratificação de desempenho de atividade ou de
produtividade em decorrência do exercício do respectivo cargo efetivo, qualquer que seja a
sua denominação ou base de cálculo, optar pela continuidade do seu recebimento, hipótese
em que não fará jus à GDAA.
Art. 20. Os servidores de que trata o art. 2º desta Portaria não fazem jus à percepção de
qualquer outra espécie de vantagem que tenha como fundamento o desempenho profissional,
individual, coletivo ou institucional ou a produção, e em especial à:
I - Gratificação Temporária instituída pela Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;
II - Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa instituída pela
Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002;
III - Gratificação de Representação de Gabinete.
Art. 21. As avaliações de que trata esta Portaria poderão ser revistas, a qualquer tempo,
pelo Advogado-Geral da União, sempre que os resultados dos desempenhos individual ou
institucional estiverem em desacordo com o aferido em correição realizada pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União, ou em processo administrativo disciplinar ou sindicância.
Art. 22. A avaliação de desempenho individual de que trata esta Portaria deverá ser aplicada aos servidores requisitados e cedidos à AGU.
Art. 23. Compete à Gerência de Tecnologia da Informação adotar as providências necessárias à adequação do sistema GADE ao disposto nesta Portaria.
Art. 24. Os casos omissos serão resolvidos pelo Advogado-Geral da União.
Art. 25. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 26. Fica revogada a Portaria nº 705, de 18 de novembro de 2003.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
B. S. nº 52, de 26.12.2008.

ANEXO
FORMULARIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativo da AGU
1 – IDENTIFICAÇÃO
AVALIADO:
MATRÍCULA SIAPE:
CARGO:
CLASSE:
PADRÃO:
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:
UNIDADE DE EXERCÍCIO
AVALIADOR:
CARGO:
CPF:
ENDEREÇO ELETRÔNICO:

MATRÍCULA SIAPE:
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A avaliação de desempenho individual é um instrumento muito importante de gestão de pessoas e para
proporcionar os efeitos esperados é primordial que o avaliador se dedique a agir com imparcialidade,
eqüidade e responsabilidade. O sucesso do sistema de avaliação depende do profissionalismo tanto do
avaliador quanto do avaliado.
2 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
BLOCO 1 – FATORES QUE AVALIAM ASPECTOS COMPORTAMENTAIS CORRELACIONADOS AO TRABALHO
TOTAL DE
PONTOS
FATORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL (FADI)
PONTOS
OBTIDOS
ÉTICA E DISCIPLINA NO TRABALHO
O avaliado conserva o equilíbrio comportamental e profissional
e mostra ética diante das atividades que exigem prudência,
FADI habilidade e atitude profissional, mesmo em condições difíceis.
3,0
1
Demonstra cuidado e atenção em relação às regras e normas,
resguardando sua imagem e a da Instituição na execução de
seus objetivos, conservando atitudes positivas que auxiliem no
entendimento entre as pessoas.
TRABALHO EM EQUIPE
Colaboração
e
aptidão
do avaliado para manter uma relação de
FADI
3,0
comunicação com os colegas no desempenho de suas atividades,
2
participando de conhecimentos e idéias na procura permanente de
resultados que considerem as necessidades da Instituição.
ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO COM RESULTADOS
Atenção do avaliado com relação à pontualidade e assiduidade na
execução das tarefas sob sua responsabilidade na unidade de exercíFADI cio, no cumprimento das solicitações de trabalho, no atendimento
2,5
3
dos prazos estabelecidos conjuntamente, na qualidade, eficiência e
eficácia do seu desenvolvimento, assim como na manifestação de
visão ampla do desempenho das competências da AGU, contribuindo para o alcance dos interesses da Administração Pública.
COMPROMETIMENTO COM A AGENDA AMBIENTAL
FADI O avaliado utiliza de forma racional dos recursos disponíveis na
1,5
4
unidade como material de expediente, água e energia elétrica,
combatendo o desperdício e promovendo a redução de consumo.
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO DOS FATORES = PONTUAÇÃO OBTIDA NO BLOCO 1
FORMULARIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
BLOCO 2 – FATORES QUE AVALIAM CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS APLICADAS
AO TRABALHO
FATORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL (FADI)

FADI
5

FADI
6

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO
O avaliado aplica seus conhecimentos no desenvolvimento de suas
tarefas, demonstrando capacidade técnica e de gestão na execução
de seus trabalhos. Utiliza adequadamente métodos, técnicas e
instrumentos no desempenho de suas atividades, contribuindo para
a produção de serviços e produtos da unidade de exercício.
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
Desempenho do avaliado no planejamento e organização de
suas tarefas individuais e/ou equipe, buscando a racionalidade
do trabalho e o cumprimento de prazos.
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PRODUTIVIDADE
Envolvimento individual do avaliado, na busca das metas de
produtividade relacionados com o cargo que exerce, dentro dos
princípios de eficácia e eficiência, para atender a demanda de
trabalhos da unidade de exercício.

3,0

SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO DOS FATORES = PONTUAÇÃO OBTIDA NO BLOCO 2
RESULTADO GLOBAL DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL = PONTUAÇÃO
BLOCO 1 E BLOCO 2
3 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Avaliador
Ciência do Avaliado
Pontuação

______________,__/__/__

_______________,__/__/__

Assinatura/carimbo Avaliador

Assinatura

PORTARIA Nº 1.831, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008.
A ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO INTERINA, no uso da competência que lhe
confere o art. 4º, incisos I e XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
e considerando o caráter estratégico dos recursos de Tecnologia da Informação para o desempenho das atividades institucionais da Advocacia-Geral da União, resolve:
Art. 1º A disponibilização do serviço de correio eletrônico corporativo da AdvocaciaGeral da União - AGU, por meio de sua Gerência de Tecnologia da Informação, bem como
sua utilização pelos usuários, devem observar ao disposto nesta Portaria.
Art. 2º O serviço de correio tem como finalidade o envio e o recebimento eletrônico de mensagens e documentos relacionados com as funções institucionais da AGU, como instrumento de
intercâmbio de idéias e informações, racionalização do trabalho, aumento de produtividade.
Parágrafo único. É admitida excepcionalmente a utilização do correio eletrônico institucional para fins pessoais, desde que sem prejuízo ao serviço e atendidos os demais requisitos
estabelecidos nesta Portaria.
Art. 3º São usuários do serviço de correio eletrônico corporativo os membros e servidores da AGU, seus órgãos e unidades, os estagiários e os demais agentes públicos ou particulares que oficialmente executem atividade vinculada à atuação institucional da AGU.
§ 1º A concessão de contas de correio eletrônico, na última hipótese referida no caput,
depende de pedido fundamentado da autoridade responsável pela respectiva área, demonstrando a necessidade, para a Instituição, da utilização do serviço pelo agente.
§ 2º Os titulares de órgão ou unidade da AGU podem solicitar a criação de listas de distribuição, restritas aos seus respectivos âmbitos de atuação.
§ 3º Cada unidade da AGU manterá uma conta de correio eletrônico, destinada a comunicações institucionais.
Art. 4º É vedado o acesso ao conteúdo das mensagens tramitadas por meio do serviço de
correio eletrônico corporativo, salvo nas hipóteses previstas em lei, desde que existente
fundado receio de descumprimento das normas constantes desta Portaria, e mediante prévio
procedimento administrativo cercado das devidas garantias constitucionais.
§1º A autoridade competente poderá determinar cautelarmente a manutenção das informações contidas nos ambientes de resguardo (backup), até a decisão acerca do procedimento
de que trata o caput, sem que isso importe conhecimento de seu conteúdo.
§ 2º O conhecimento indevido às informações tramitadas por meio do serviço de correio
eletrônico corporativo da AGU, ou contidas em seus ambientes, será punido na forma da lei.
Art. 5º O acesso ao serviço de correio eletrônico dar-se-á por meio de senha de uso pessoal e intransferível, vedada sua divulgação.
Art. 6º É vedado ao usuário o uso do serviço de correio eletrônico corporativo com o objetivo de:
I – praticar crimes e infrações de qualquer natureza;
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II – executar ações nocivas contra outros recursos computacionais da Advocacia-Geral
da União ou de redes externas;
III – distribuir material obsceno, pornográfico, ofensivo, preconceituoso, discriminatório, ou de qualquer forma contrário à lei e aos bons costumes;
IV – disseminar anúncios publicitários, mensagens de entretenimento e mensagens do
tipo “corrente”, vírus ou qualquer outro tipo de programa de computador que não seja destinado ao desempenho de suas funções ou que possam ser considerados nocivos ao ambiente
de rede da AGU;
V – emitir comunicados gerais com caráter eminentemente associativo, sindical ou político-partidário;
VI – enviar arquivos de áudio, vídeo ou animações, salvo os que tenham relação com as
funções institucionais desempenhadas pela AGU;
VII – divulgar, no todo ou em parte, os endereços eletrônicos corporativos constantes do
catálogo de endereços do serviço; e
VIII – executar outras atividades lesivas, tendentes a comprometer a intimidade de usuários, a segurança e a disponibilidade do sistema, ou a imagem institucional.
Art. 7º O usuário que fizer uso de forma indevida ou não-autorizada dos recursos de tecnologia da informação, em desacordo com os termos desta Portaria, fica sujeito à aplicação
das penalidades previstas no Capítulo V do Título IV da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, sem prejuízo de outras eventualmente aplicáveis.
Art. 8º Compete à Gerência de Tecnologia da Informação da AGU disponibilizar o serviço de
correio eletrônico corporativo, diretamente ou mediante contrato, competindo-lhe, ainda, o seguinte:
I – zelar pelo atendimento aos princípios da segurança, integridade, sigilo e disponibilidade dos serviços e dados transmitidos por meio do sistema de correio eletrônico;
II – prover meios tecnológicos necessários à adequada utilização do serviço;
III – definir os padrões e requisitos para cadastramento, concessão, utilização, suspensão
ou exclusão das contas de correio eletrônico e listas de distribuição, atendidas as diretrizes
definidas por esta Portaria;
IV – manter, em local seguro e restrito, dados de auditoria acerca da utilização do serviço, no sentido de garantir a recuperação de mensagens em caso de danos ao ambiente de
rede, devidamente comunicado a todos os usuários do serviço;
V – suspender motivadamente o acesso a conta de correio quando constatado o uso indevido
dos recursos, dando imediata ciência ao respectivo titular e ao responsável pela apuração formal;
VI – manter proteção contra vírus e mensagens não solicitadas (spam) nos servidores do
correio eletrônico;
VII – restringir a transmissão de arquivos que, em tese, possam significar comprometimento do serviço;
VIII – monitorar o uso do ambiente virtual, por meio de ferramentas sistêmicas, a fim de preservar a integridade das informações e identificar possíveis violações ao disposto nesta Portaria;
IX – divulgar esta norma aos usuários, bem como suas respectivas normas de execução;
X – capacitar, sempre que necessário, os usuários no uso da ferramenta de correio eletrônico; e
XI – manter à disposição do usuário do serviço ferramenta permanente para atualização
de dados cadastrais.
Art. 9º Os contratos de prestação de serviço celebrados pela AGU deverão ter cláusula
específica exigindo da empresa contratada o cumprimento da presente Portaria pelos prepostos por ela alocados, bem como prevendo as penalidades decorrentes da sua inobservância.
Parágrafo único. Os contratos em vigor na data de publicação desta Portaria deverão ser
oportunamente aditados com inclusão da cláusula referida no caput.
Art. 10. Cabe à Coordenação-Geral de Recursos Humanos informar à GTI, em até dois
dias úteis, as ocorrências de afastamentos ou desligamentos de usuários do serviço, que
importem a necessidade de suspensão ou exclusão de contas de correio eletrônico.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Fica revogada a Portaria nº 367, de 12 de julho de 2004.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
B. S. nº 52, de 26.12.2008.
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PORTARIA Nº 1.862, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008.
Dispõe sobre a solicitação e participação em audiências com membros de qualquer juízo ou tribunal por integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral Federal e Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 4º, incisos I e XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo
em vista o disposto no art. 131 da Constituição Federal, nos arts. 4º, inciso III e §1º, 9º, §§ 1º
e 4º, 12, incisos II e V e parágrafo único, e 17, inciso I, da referida Lei Complementar, nos
arts. 9º, parágrafo único, e 11, § 2º, inciso II, da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, no art.
4º, inciso I, da Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998, e no art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de
abril de 1995, resolve:
Art. 1º A solicitação e participação dos integrantes da Advocacia-Geral da União - AGU, da
Procuradoria-Geral Federal – PGF e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil - PGBC
em audiências com membros de qualquer juízo ou tribunal obedecerão ao disposto nesta Portaria.
Parágrafo único. Entende-se por audiência, para os fins desta Portaria, a visita do advogado público federal a membro de qualquer juízo ou tribunal, para tratar de processo judicial
de interesse da União, de autarquia ou fundação pública federal.
Art. 2º O Advogado-Geral da União é competente para solicitar e participar de audiências
com membros de qualquer juízo ou tribunal para tratar de assuntos referentes a processos judiciais
de interesse da União e de suas autarquias e fundações que versem sobre quaisquer matérias,
inclusive de natureza fiscal, bem como daqueles de interesse de agentes públicos, quando houver
o exercício da representação autorizada pelo art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
Art. 3º Podem solicitar e participar de audiências com membros do Supremo Tribunal
Federal, relativas a causas de suas respectivas competências, o Secretário-Geral de Contencioso da AGU, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Procurador-Geral Federal e o
Procurador-Geral do Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O Procurador-Geral Federal e o Procurador-Geral do Banco Central do
Brasil podem solicitar e participar das audiências de que trata o caput, quando no exercício
da representação de agentes públicos autorizada pelo art. 22 da Lei nº 9.028, de 1995.
Art. 4º Compete à Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União SGCT, relativamente à solicitação de audiência aos membros do Supremo Tribunal Federal:
I - planejar e organizar as audiências solicitadas pelo Advogado-Geral da União; e
II - coordenar as solicitações de audiências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, da PGF e da PGBC.
§ 1º Para o exercício da coordenação de que trata o inciso II do caput deverá ser informado à SGCT:
I - o número do processo judicial, as partes e seus advogados, o objeto, o relator e o órgão julgador do Supremo Tribunal Federal;
II - os acompanhantes, quando for o caso; e
III - a tese jurídica que será apresentada na audiência.
§ 2º Caberá à SGCT verificar a compatibilidade da tese jurídica com aquelas já defendidas perante o Supremo Tribunal Federal pela AGU, de modo a evitar a exposição de argumentos divergentes, salvo mudança de entendimento em virtude de razão relevante.
§ 3º A confirmação da audiência deverá aguardar manifestação da SGCT acerca da
compatibilidade da tese jurídica a ser apresentada.
Art. 5º Sem prejuízo da competência do Advogado-Geral da União, são competentes para solicitar e participar de audiências com membros dos Tribunais Superiores o ProcuradorGeral da União, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Procurador-Geral Federal e o
Procurador-Geral do Banco Central do Brasil, no âmbito de suas respectivas competências.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se ao exercício da representação de agentes
públicos autorizada pelo art. 22 da Lei nº 9.028, de 1995.
Art. 6º O planejamento e a organização de audiências com membros de Tribunais de Justiça
ou Regionais Federais, comuns ou especializados, incumbem, relativamente aos processos judici− 179/P −

NORMAS DA AGU

Portarias

ais de suas respectivas competências, aos Procuradores Regionais da União, da Fazenda Nacional
e Federal, e ao Chefe da Procuradoria Regional do Bando Central do Brasil.
§ 1º O disposto no caput aplica-se ao exercício da representação de agentes públicos autorizada pelo art. 22 da Lei nº 9.028, de 1995.
§ 2º A competência prevista no caput pode ser objeto de delegação.
Art. 7º O planejamento e a organização de audiências com membros de juízos de primeira instância, estaduais, distritais ou federais, comuns ou especializados, incumbem, relativamente aos processos judiciais de suas respectivas competências, aos Procuradores-Chefes
da União, da Fazenda Nacional e Federal, nos Estados e no Distrito Federal, e ao Chefe da
Procuradoria Regional do Banco Central do Brasil.
§ 1º O disposto no caput aplica-se ao exercício da representação de agentes públicos autorizada pelo art. 22 da Lei nº 9.028, de 1995.
§ 2º A competência prevista no caput pode ser objeto de delegação.
Art. 8º O Advogado-Geral da União e os Procuradores-Gerais da União, da Fazenda Nacional, Federal e do Banco Central do Brasil poderão delegar a representante integrante do
respectivo órgão a atribuição de solicitar e participar de audiências de que trata esta Portaria.
Art. 9º A Procuradoria-Geral da União - PGU, a PGFN, a PGF e a PGBC, sob a coordenação da SGCT, deverão desenvolver mecanismos de controle de modo a evitar que seus
órgãos de direção e execução apresentem nas audiências de que trata esta Portaria teses
jurídicas divergentes, salvo mudança de entendimento em virtude de razão relevante.
Art. 10. As autoridades de que trata esta Portaria poderão comparecer à audiência acompanhados de outros integrantes dos respectivos órgãos, ou de consultoria e assessoramento
jurídico, ou de agente público que tenha conhecimento da matéria objeto da lide.
Art. 11. Fica vedada a solicitação e participação em audiências com membros de qualquer juízo ou tribunal fora das hipóteses autorizadas nesta Portaria.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 2.1.2009.

PORTARIA Nº 121, DE 26 DE JANEIRO DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I

do art. 4º e o art. 23 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista
o disposto no art. 8º F da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e considerando o que consta
do Processo nº 0400.000251/2007-66, resolve:
Art. 1º Determinar que o assessoramento jurídico ao Instituto de Controle do Espaço Aéreo - ICEA, bem como a seu titular, será realizado pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico
em São José dos Campos/SP.
Art. 2º Determinar que o assessoramento jurídico ao Centro de Lançamento da Barreira do
Inferno - CLBI - e ao Centro de Lançamento de Alcântara - CLA, bem como aos seus titulares,
será realizado, respectivamente, pelos Núcleos de Assessoramento Jurídico em Natal/RN e São
Luis/MA, ficando excluídos do rol de unidades constantes da Portaria AGU nº 429/2006.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 28.1.2009.

PORTARIA Nº 123, DE 29 DE JANEIRO DE 2009.
Regula a publicação de conteúdos na página da
Advocacia-Geral da União na internet, e dá outras providências.335
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso das atribuições previstas no inc.

I do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; e tendo em vista o disposto no caput do art. 1º do Decreto nº 4.368, de 10 de setembro de 2002, resolve:
Art. 1º Esta Portaria regula a publicação de conteúdos na página da Advocacia-Geral da
União - AGU na internet.
335
Ver a Portaria nº 951, de 16.8.2007, que “Constitui Comissão para Gestão do Conteúdo e Forma dos Sítios de
Internet e Intranet da Advocacia-Geral da União.”
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Art. 2º A página da AGU na internet tem como finalidade precípua disponibilizar informações institucionais, especialmente as destinadas ao público externo, relativas a todas as suas áreas de atuação.
Parágrafo único. Os conteúdos relevantes destinados ao público interno podem ser divulgados na página da AGU na internet, desde que se verifique a necessidade e a conveniência de conferir maior publicidade à informação.
Art. 3º A página principal da AGU na internet contará, no mínimo, com:
I - seção destinada à publicação dos pareceres, súmulas e atos normativos internos;
II - seção destinada ao oferecimento de serviços ao público externo;
III - área destinada à exibição de notícias de relevância institucional;
IV - área destinada à exibição de conteúdos de destaque institucional;
V - área destinada às últimas notícias publicadas, com acesso a ferramenta de busca eficiente;
VI - área destinada à comunicação de eventos de interesse institucional;
VII - área destinada aos comunicados institucionais para o público interno;
VIII - relação dos diversos órgãos da AGU, acompanhados da indicação de seus respectivos titulares e responsáveis e dos meios de contatos.
Art. 4º Compete à Gerência de Tecnologia da Informação da AGU - GTI:
I - estruturar a página da AGU na internet;
II - prover meios tecnológicos necessários à publicação da página na internet;
III - disponibilizar ferramenta informatizada para gestão de conteúdos pelos respectivos
responsáveis;
IV - definir os padrões e requisitos operacionais e visuais para a estruturação, a criação
de novas áreas de conteúdo, o cadastramento de responsáveis e inclusão, manutenção e
exclusão de informações na página da AGU na internet;
V - manter, em local seguro e restrito, dados de auditoria acerca da utilização da ferramenta de gestão de conteúdo;
VI - suspender o acesso à ferramenta de gestão de conteúdo quando constatada infração
ao disposto nesta Portaria, dando imediata ciência ao interessado e à autoridade competente
pela apuração formal;
VII - utilizar soluções tecnológicas destinadas a garantir a segurança e a inviolabilidade
dos dados publicados na página da AGU na internet;
VIII - restringir a publicação de arquivos que possam significar comprometimento do serviço;
IX - monitorar a disponibilidade e o uso da página da AGU na internet, a fim de preservar
a integridade das informações e identificar possíveis violações ao disposto nesta Portaria;
X - expedir as instruções necessárias à execução desta Portaria; e
XI - capacitar, sempre que necessário, os usuários no uso da ferramenta de gestão de conteúdo.
Art. 5º A gestão de conteúdos compete, em regra, à unidade que detenha competência
específica para conhecer e coordenar os assuntos a eles relativos, e compreende a inclusão,
manutenção e exclusão de informações na página da AGU na internet.
Parágrafo único. Para os efeitos do caput, compete:
I - à Assessoria de Comunicação Social, conteúdos nas áreas de notícia de alta relevância, de conteúdos de destaque e de últimas notícias;
II - à Escola da Advocacia-Geral da União, conteúdos relativos aos eventos de interesse
institucional;
III - à Escola da Advocacia-Geral da União, por meio da Biblioteca da AGU, conteúdos
relativos aos atos dos diversos órgãos da Instituição;
IV - à Secretaria-Geral da AGU, conteúdos na área de comunicados institucionais, destinados ao público interno.
Art. 6º O acesso à ferramenta de gestão de conteúdo dar-se-á por meio de senha, de uso
pessoal e intransferível, conferida ao titular da unidade e às pessoas designadas, vedada sua
divulgação ou compartilhamento.
Art. 7º Os órgãos de direção superior e os órgãos de execução da AGU poderão contar
com páginas próprias de internet, assegurada a manutenção da identidade visual com a
página central da AGU.
Art. 8º As páginas a que se refere o artigo 7º contarão com:
I - endereço para acesso direto, iniciado por "www.agu.gov.br/" e seguido da designação
da respectiva unidade;
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II - acesso à publicação de conteúdo nas áreas de notícias de alta relevância e de destaque institucional, para adicionar os conteúdos locais de seu interesse, na forma definida por esta Portaria;
III - área para publicação de notícias de interesse estritamente local;
IV - área para publicação de comunicados institucionais locais; e
V - possibilidade de criação de subpáginas e gestão de seus conteúdos.
Parágrafo único. As atividades de produção e publicação de notícias locais, bem como
sua distribuição nas páginas local e central, devem ser executadas segundo diretrizes definidas pela Assessoria de Comunicação Social da AGU.
Art. 9º Os conteúdos internos das páginas a que se refere o art. 7º serão gerenciados por
meio da mesma ferramenta posta à disposição das unidades centrais.
Art. 10. Os órgãos da AGU que mantenham páginas isoladas de internet, em domínios
próprios ou não, terão o prazo de cento e vinte dias, a contar da publicação desta Portaria,
para substituí-las pelo novo modelo institucional, mediante a transferência dos respectivos
conteúdos para a ferramenta disponibilizada para esse fim.
§ 1º A GTI acompanhará o processo de transferência de informações, oferecendo suporte e soluções necessárias à sua consecução.
§ 2º Findo o prazo fixado no caput, fica vedada a veiculação de conteúdos institucionais
em páginas da internet, ou mecanismos equivalentes, diversos do regulado nesta Portaria.
Art. 11. Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que couber, à publicação de conteúdos na intranet da AGU.
Art. 12. Aplicam-se à publicação de conteúdos de que trata esta Portaria as vedações
impostas pela Portaria nº 1.831, de 22 de dezembro de 2008.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO ERNESTO ARAGONÉS VIANNA
D. O. de 30.1.2009.

PORTARIA Nº 124, DE 29 DE JANEIRO DE 2009.
Divulga as metas de desempenho institucional a
serem alcançadas no âmbito da Advocacia-Geral
da União e da Procuradoria-Geral Federal no
período de avaliação de 1º de janeiro a 30 de junho de 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTERINO, no uso das atribuições previstas no inc.
I do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; e tendo em vista o disposto no caput do art. 1º do Decreto nº 4.368, de 10 de setembro de 2002, e tendo em vista o
disposto no § 1º do art. 18 da Portaria nº 1.829, de 22 de dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Divulgar, no Anexo desta Portaria, as metas de desempenho institucional a serem
alcançadas no âmbito da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal no
período de avaliação de 1º de janeiro a 30 de junho de 2009, para fins de atribuição da Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO ERNESTO ARAGONÉS VIANNA
D. O. de 30.1.2009.
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PORTARIA Nº 276, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso I do
art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10.02.93 e, considerando o disposto nos arts. 11 e 12 do DecretoLei nº 200/67, resolve
Art. 1º Criar, no âmbito da Advocacia-Geral da União, a Unidade Gestora Executora Escola da Advocacia-Geral da União - EAGU, por ser parte integrante da estrutura organizacional da AGU, de
acordo com o Ato Regimental nº 02, de 15.08.05, alterado pelo Ato Regimental nº 04, de 08.09.08, com
a finalidade de realizar a execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, em conformidade ao
Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.
Art. 2º Delegar competência aos servidores abaixo relacionados, para exercerem as atribuições de
Ordenadores de Despesa, Gestor Financeiro e Conformista de Gestão, e aos seus respectivos substitutos
eventuais, no que se refere aos atos e fatos da gestão orçamentária e financeira dos recursos alocados na
seguinte Unidade Gestora:
I - Unidade Gestora 110156: ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ordenador de Despesa: MAURO LUCIANO HAUSCHILD;
Ordenador de Despesa Substituto: JULIANA SAHIONE MAYRINK NEIVA
Gestor Financeiro: JULIANA SAHIONE MAYRINK NEIVA
Gestor Financeiro Substituto: ANDRÉA TAKENAKA DIAS
Responsável pela Conformidade de Gestão: GEOVANI BATISTA LIMA PESSOA
Responsável pela Conformidade de Gestão Substituto: DAMASIO DANTAS LUIZ
Art. 3º Os servidores designados para substitutos somente poderão assumir as atribuições dos respectivos titulares na hipótese dos afastamentos e impedimentos legais destes.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
D. O. de 27.2.2009.
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PORTARIA Nº 363, DE 12 DE MARÇO DE 2009.
Instala a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no
art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, Considerando a necessidade de dar continuidade
ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno
exercício da sua competência, na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística minimamente adequadas à instalação da
Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso, com sede na cidade
de Cuiabá/MT, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas
atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 16.3.2009.

PORTARIA Nº 377, DE 17 DE MARÇO DE 2009.
Instala a Procuradoria Seccional Federal de
Varginha/ MG.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art.
14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, Considerando a necessidade de dar continuidade ao
processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno
exercício da sua competência, na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Seccional Federal de Varginha/MG e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal de Varginha/MG, com sede na cidade
de Varginha/MG, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das
autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas
atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Seccional Federal de Varginha/MG.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 19.3.2009.

PORTARIA Nº 407, DE 23 DE MARÇO DE 2009.
Constitui o Grupo Permanente de Representação
da Advocacia-Geral da União na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro - ENCCLA.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, incisos I e XVIII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
Considerando a necessidade de sistematizar a atuação dos representantes da AdvocaciaGeral da União - AGU na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro-ENCCLA, a fim de assegurar uniformidade de orientação nos assuntos sob a responsabilidade desta Instituição;
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RESOLVE:

Art. 1º Fica constituído, no âmbito do Gabinete do Advogado-Geral da União Substituto, o Grupo Permanente de Representação da Advocacia-Geral da União na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro- ENCCLA, com a finalidade de
representar a Advocacia-Geral da União nas ações junto à ENCCLA.
Art. 2º O Grupo Permanente de que trata o art. 1º será composto por dois representantes
da Procuradoria-Geral da União, da Consultoria-Geral da União e da Procuradoria-Geral
Federal, coordenado por um de seus membros, escolhido dentre seus integrantes.
Art. 3º Os representantes do Grupo Permanente serão indicados, no prazo de dez dias,
contados da data da publicação desta Portaria, pelos titulares dos órgãos referidos no art. 2º.
Art. 4º O Grupo Permanente atuará em caráter prioritário, devendo seus representantes, quando
indispensável ao bom desempenho das atividades junto à ENCCLA, exercê-las com exclusividade.
Parágrafo único. O coordenador do Grupo Permanente comunicará ao titular do órgão de
exercício dos respectivos representantes o caráter exclusivo da atividade, a fim de que sejam
adotadas as providências necessárias à redistribuição interna dos serviços.
Art. 5º Os órgãos mencionados no art. 2º deverão prestar todo o apoio administrativo necessário à garantia do bom desempenho das atividades desenvolvidas pelo Grupo Permanente.
Art. 6º O Grupo Permanente deverá, periodicamente, apresentar ao Substituto do Advogado-Geral da União relatório sintético das atividades desenvolvidas.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 24.3.2009.

PORTARIA Nº 408, DE 23 DE MARÇO DE 2009.
Disciplina os procedimentos relativos à representação
judicial dos agentes públicos de que trata o art. 22 da
Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, pela AdvocaciaGeral da União e Procuradoria-Geral Federal.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos

I, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Esta Portaria disciplina os procedimentos relativos à representação judicial dos
agentes públicos de que trata o art. 22 da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995, pela Advocacia-Geral da União - AGU e Procuradoria-Geral Federal - PGF.
Art. 2º A representação de agentes públicos somente ocorrerá por solicitação do interessado e desde que o ato pelo qual esteja sendo demandado em juízo tenha sido praticado no
exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, na defesa do interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas no art. 22 da Lei nº 9.028, de 1995.
Parágrafo único. O pedido de representação judicial pode ser formulado antes ou durante
o transcurso do inquérito ou do processo judicial.
Art. 3º A AGU e a PGF poderão representar em juízo, observadas suas competências e o
disposto no art. 4º, os agentes públicos a seguir relacionados:
I - o Presidente da República;
II - o Vice-Presidente da República;
III - os Membros dos Poderes Judiciário e Legislativo da União;
IV - os Ministros de Estado;
V - os Membros do Ministério Público da União;
VI - os Membros da Advocacia-Geral da União;
VII - os Membros da Procuradoria-Geral Federal;
VIII - os Membros da Defensoria Pública da União;
IX - os titulares dos Órgãos da Presidência da República;
X - os titulares de autarquias e fundações federais;
XI - os titulares de cargos de natureza especial da Administração Federal;
XII - os titulares de cargos em comissão de direção e assessoramento superiores da Administração Federal;
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XIII - os titulares de cargos efetivos da Administração Federal;
XIV - os designados para a execução dos regimes especiais previstos na Lei nº 6.024, de 13 de março
de 1974, nos Decretos-Lei nos73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987;
XV - os militares das Forças Armadas e os integrantes do órgão de segurança do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, quando, em decorrência do cumprimento de
dever constitucional, legal ou regulamentar, responderem a inquérito policial ou a processo judicial;
XVI - os policiais militares mobilizados para operações da Força Nacional de Segurança; e
XVII - os ex-titulares dos cargos e funções referidos nos incisos anteriores.
Art. 4º Os pedidos de representação serão dirigidos:
I - quando se tratar de agentes da Administração Federal direta:
a) ao Secretário-Geral do Contencioso, quando a demanda seja ou deva ser processada
originariamente perante o Supremo Tribunal Federal;
b) ao Procurador-Geral da União, quando a demanda seja ou deva ser processada originariamente perante os Tribunais Superiores ou nas hipóteses que envolver as autoridades previstas no
§ 1º deste artigo, respeitados, neste último caso, o disposto na alínea "a" deste inciso;
c) ao Procurador Regional da União, quando a demanda seja ou deva ser processada por
Tribunal Regional da respectiva Região ou no Juízo de primeira instância de sua localidade;
d) ao Procurador-Chefe da União ou ao Procurador Seccional da União, quando a demanda seja ou deva ser processada no Juízo de primeira instância de sua área de atuação;
II - quando se tratar de agentes de autarquias e fundações federais, exceto o Banco Central do Brasil:
a) ao Procurador-Geral Federal, quando a demanda seja ou deva ser processada perante
o Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior;
b) ao Procurador Regional Federal, quando a demanda seja ou deva ser processada por
Tribunal Regional da respectiva Região ou no Juízo de primeira instância de sua localidade;
c) ao Procurador-Chefe da Procuradoria Federal no Estado ou ao Procurador Seccional
Federal, quando a demanda seja ou deva ser processada no Juízo de primeira instância de
sua área de atuação;
d) ao Chefe de Procuradoria Federal, especializada ou não, junto a autarquia ou fundação que, excepcionalmente, ainda detenha representação judicial no Tribunal ou Juízo em
que a demanda seja ou deva ser processada.
§ 1º As solicitações do Presidente da República, do Vice-Presidente da República, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores da União, dos membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, do Procurador-Geral da
República, do Procurador-Geral do Trabalho, do Procurador-Geral da Justiça Militar, do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, dos membros do
Congresso Nacional, dos Ministros de Estado, dos Ministros do Tribunal de Contas da União e
dos Comandantes das Forças Armadas, bem como dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS níveis 5, 6 e de Natureza Especial - NES da
Administração Federal direta, ou equivalentes, para representá-los em qualquer juízo ou tribunal
devem ser dirigidas ao Secretário-Geral do Contencioso ou ao Procurador-Geral da União, observado o disposto no inciso I, alíneas "a" e "b", deste artigo.
§ 2º Caso não seja acolhido pedido de representação judicial do Presidente da República,
do Vice-Presidente da República, dos Senadores e Deputados Federais, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, do
Procurador-Geral da República, dos Ministros de Estado e do Defensor-Geral da União, os
autos do processo administrativo devem ser remetidos para o Gabinete do Advogado-Geral
da União para conhecimento.
§ 3º A decisão sobre a assunção da representação judicial de que trata esta Portaria compete às autoridades indicadas no caput, observado o disposto no § 1º.
§ 4º A decisão quanto à representação judicial do agente público deve conter, no mínimo, o exame expresso dos seguintes pontos:
I - enquadramento funcional do agente público nas situações previstas no art. 22 da Lei
no 9.028, de 1995;
II - natureza estritamente funcional do ato impugnado;
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III - existência de interesse público na defesa da legitimidade do ato impugnado;
IV - existência ou não de prévia manifestação de órgão da AGU ou da PGF responsável pela
consultoria e assessoramento da autarquia ou fundação pública federal sobre o ato impugnado;
V - consonância ou não do ato impugnado com a orientação jurídica definida pelo AdvogadoGeral da União, pelo Procurador-Geral Federal ou pelo órgão de execução da AGU ou da PGF; e
VI - narrativa sobre o mérito e pronunciamento sobre o atendimento aos princípios que
norteiam a Administração Pública.
§ 5º Quando houver sindicância ou processo administrativo disciplinar acerca do mesmo
fato, a manifestação a que se refere o § 3º deste artigo conterá descrição a respeito do seu
objeto, andamento e eventuais conclusões.
§ 6º O requerimento de representação deverá ser encaminhado à AGU ou PGF no prazo
máximo de três dias a contar do recebimento do mandado, intimação ou notificação, salvo
motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado.
§ 7º No caso de haver a necessidade de prática de ato judicial em prazo menor ou igual
ao previsto no § 6º, o requerimento de representação deverá ser feito em até vinte e quatro
horas do recebimento do mandado, intimação ou notificação.
Art. 5º O agente que solicitar a representação de que trata esta Portaria deverá fornecer
ao órgão jurídico competente todos os documentos e informações necessários à defesa, bem
como a indicação de testemunhas, quando necessário, tais como:
I - nome completo e qualificação do requerente, indicando, sobretudo, o cargo ou função ocupada;
II - descrição pormenorizada dos fatos;
III - citação da legislação constitucional e infraconstitucional, inclusive atos regulamentares e
administrativos, explicitando as atribuições de sua função e o interesse público envolvido;
IV - justificativa do ato ou fato relevante à defesa do interesse público;
V - indicação de outros processos, judiciais ou administrativos, ou inquéritos que mantenham relação com a questão debatida;
VI - cópias reprográficas de todos os documentos que fundamentam ou provam as alegações;
VII - cópias reprográficas integrais do processo ou do inquérito correspondente;
VIII - indicação de eventuais testemunhas, com respectivas residências; e
IX - indicação de meio eletrônico, endereço e telefone para contato.
§ 1º Para fins de ajuizamento de ação penal privada, o requerimento deve contemplar
expressa autorização, inclusive com a menção do fato criminoso e a indicação de seu autor.
§ 2º Os documentos em poder da Administração Pública Federal que não forem franqueados
ao requerente, comprovada a recusa administrativa, e reputados imprescindíveis à causa, podem
ser requisitados pelo órgão competente da AGU ou da PGF, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.028,
de 1995, ou do art. 37, § 3º, da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
§ 3º A AGU e a PGF manifestar-se-ão sobre a aceitação de pedido de representação judicial no prazo de três dias úteis, salvo em caso urgente de que possa resultar lesão grave e
irreparável ao requerente, no qual o prazo será de vinte e quatro horas.
§ 4º Na tramitação do requerimento de representação judicial, os servidores e todos
quantos tiverem acesso a ele devem guardar sigilo sobre a sua existência e conteúdo.
Art. 6º Não cabe a representação judicial do agente público quando se observar:
I - não terem sido os atos praticados no estrito exercício das atribuições constitucionais,
legais ou regulamentares;
II - não ter havido a prévia análise do órgão de consultoria e assessoramento jurídico
competente, nas hipóteses em que a legislação assim o exige;
III - ter sido o ato impugnado praticado em dissonância com a orientação, se existente,
do órgão de consultoria e assessoramento jurídico competente, que tenha apontado expressamente a inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato, salvo se possuir outro fundamento
jurídico razoável e legítimo;
IV - incompatibilidade com o interesse público no caso concreto;
V - conduta com abuso ou desvio de poder, ilegalidade, improbidade ou imoralidade
administrativa, especialmente se comprovados e reconhecidos administrativamente por
órgão de auditoria ou correição;
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VI - que a autoria, materialidade ou responsabilidade do requerente tenha feito coisa julgada na esfera cível ou penal;
VII - ter sido levado a juízo por requerimento da União, autarquia ou fundação pública
federal, inclusive por força de intervenção de terceiros ou litisconsórcio necessário;
VIII - que se trata de pedido de representação, como parte autora, em ações de indenizações por danos materiais ou morais, em proveito próprio do requerente;
IX - não ter o requerimento atendido os requisitos mínimos exigidos pelo art. 4º; ou
X - o patrocínio concomitante por advogado privado.
Art. 7º Da decisão sobre o pedido de representação judicial, será dada ciência imediata
ao requerente.
§ 1º Acolhido o pedido de representação judicial, cabe ao chefe da respectiva unidade
designar um advogado ou procurador para representar judicialmente o requerente.
§ 2º Do indeferimento do pedido de representação judicial cabe recurso à autoridade imediatamente superior.
§ 3º O recurso será dirigido à autoridade que indeferiu o pedido, a qual, se não a reconsiderar em vinte e quatro horas, o encaminhará à autoridade superior.
Art. 8º Verificadas, no transcurso do processo ou inquérito, quaisquer das hipóteses previstas no art. 6º, o advogado ou o procurador responsável suscitará incidente de impugnação
sobre a legitimidade da representação judicial à autoridade competente, sem prejuízo do
patrocínio até a decisão administrativa final.
§ 1º Aplica-se ao incidente de que trata o caput, o disposto no art. 7º, caput e § 2º.
§ 2º Acolhido o incidente de impugnação, a notificação do requerente equivale à cientificação
de renúncia do mandato, bem como ordem para constituir outro patrono para a causa, mantida a
representação pelo prazo que a lei processual fixar, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.
Art. 9º Caso a ação judicial seja proposta apenas em face do requerente e o pedido de sua representação judicial seja acolhido, o órgão competente da AGU ou da PGF requererá o ingresso da
União ou da autarquia ou fundação pública federal, conforme o caso, na qualidade de assistente
simples, salvo vedação legal ou avaliação técnica sobre a inconveniência da referida intervenção.
Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 24.3.2009.

PORTARIA Nº 482, DE 1º DE ABRIL DE 2009.
Instala a Procuradoria Seccional Federal em
Cascavel/PR.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, Considerando a necessidade
de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a
proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Seccional Federal em Cascavel/PR e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal em Cascavel/PR com sede na cidade de Cascavel/PR, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das
autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes
às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Seccional Federal em Cascavel/PR.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 8.4.2009.
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PORTARIA Nº 527, DE 14 DE ABRIL DE 2009.
Disciplina a realização de audiências e consultas públicas em processos administrativos que estejam sob
apreciação dos órgãos da Advocacia-Geral da União
- AGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF, cujo
objeto verse sobre matéria de alta complexidade, com
repercussão geral e de interesse público relevante.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no inciso I do 4º da

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e Considerando que a representação
judicial e extrajudicial da União e o exercício das atividades de consultoria e assessoramento
do Poder Executivo Federal competem exclusivamente à Advocacia-Geral da União e aos
seus órgãos vinculados, conforme determina o art. 131 da Constituição Federal;
Considerando que essas atividades podem envolver matérias de alta complexidade, com
repercussão geral e de interesse público relevante;
Considerando que haverá hipóteses em que a manifestação ou o depoimento de pessoas
com experiência e autoridade em determinadas matérias far-se-á relevante para a atuação
desta Advocacia-Geral da União e de seus órgãos vinculados; e
Considerando que os arts. 31 e 35 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, permitem a
realização de consultas e audiências públicas no âmbito dos processos administrativos, como
instrumentos de auxílio e subsídio nas tomadas de decisão da Administração, resolve:
Art. 1º Poderão ser convocadas audiências ou consultas públicas nos processos administrativos que envolvam matéria de alta complexidade, com repercussão geral e de interesse
público relevante, sob apreciação da Advocacia-Geral da União - AGU e da ProcuradoriaGeral Federal - PGF.
Parágrafo único. A providência prevista no caput deste artigo tem por objetivo obter as
manifestações por escrito ou os depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na
matéria objeto do processo administrativo.
Art. 2º O órgão de execução interessado deverá submeter à analise do seu órgão de direção superior da AGU ou da PGF solicitação devidamente fundamentada para a realização
das audiências ou das consultas públicas.
Art. 3º As audiências ou consultas públicas serão convocadas pelos dirigentes dos órgãos de direção superior da AGU ou da PGF.
Parágrafo único. A competência prevista no caput poderá ser delegada.
Art. 4º A audiência pública deverá observar, além do disposto na Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, o seguinte procedimento:
I - divulgação no Diário Oficial da União e no sítio da Advocacia-Geral da União da data, horário e local da audiência pública, bem como da matéria a ser debatida e a fixação de
prazo para a indicação das pessoas a serem ouvidas;
II - disponibilização no sítio da Advocacia-Geral da União dos documentos necessários
para a realização da audiência pública;
III - seleção das pessoas que serão ouvidas;
IV - fixação das listas dos habilitados e o tempo que cada um disporá para se manifestar
sobre o tema ou questão objeto da audiência pública; e
V - registro em ata dos trabalhos da audiência pública a ser juntados aos autos do processo administrativo, quando for o caso.
§ 1º Ao dirigente do órgão de direção superior da AGU ou da PGF, ou a quem delegar
poderes, caberá presidir as audiências públicas e determinar os procedimentos previstos nos
incisos deste artigo.
§ 2º Os casos omissos serão resolvidos pelas autoridades previstas no § 1º.
Art. 5º A consulta pública deverá observar, além disposto na Lei nº 9.784, de 1999, o
seguinte procedimento:
I - divulgação no Diário Oficial da União e no sítio da Advocacia-Geral da União da
matéria objeto da consulta pública, bem como do local, horário e o prazo para o recebimento
das manifestações por escrito dos interessados;
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II - disponibilização no sítio da Advocacia-Geral da União dos documentos necessários
para a realização da consulta pública; e
III - juntada das manifestações por escrito, que devem limitar- se ao tema ou questão objeto da consulta pública, aos autos do processo administrativo, quando for o caso.
§ 1º O dirigente do órgão de direção superior da AGU ou da PGF, ou a quem delegar
poderes, caberá coordenar a consulta pública e poderá, de ofício ou a pedido, após o encaminhamento das manifestações por escrito dos interessados, realizar reunião para discuti-las.
§ 2º Os casos omissos serão resolvidos pelas autoridades previstas no § 1º.
Art. 6º Os resultados obtidos na audiência ou consulta pública serão publicados no sítio
da Advocacia-Geral da União.
Art. 7º O dirigente do órgão de direção superior da AGU ou da PGF, ou a quem delegar
poderes, poderá convidar para audiência ou consulta pública, além dos órgãos ou entidades
administrativas, especialistas na matéria em discussão.
Art. 8º Fica revogada a Portaria nº 1.830/AGU de 22 de dezembro de 2008.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 15.4.2009.

PORTARIA Nº 597, DE 27 DE ABRIL DE 2009.
Instala a Procuradoria Seccional Federal em São
José dos Campos/SP.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Seccional Federal em São José dos Campos/SP e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal em São José dos Campos/SP
com sede na cidade de São José dos Campos/SP, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos
créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa,
para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Seccional Federal em São José dos Campos/SP.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 28.4.2009.

PORTARIA Nº 600, DE 30 DE ABRIL DE 2009.
Atribui ao Escritório de Representação da Procuradoria-Geral Federal em Macapá/AP a representação judicial das autarquias e fundações públicas
federais que especifica.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos I, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolve:
Art. 1º Atribuir ao Escritório de Representação da Procuradoria-Geral Federal em Macapá/AP a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais constantes do
Anexo a esta portaria, no Estado do Amapá.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
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ANEXO

1. Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
2. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
3. Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA
D. O. de 4.5.2009.

PORTARIA Nº 607, DE 6 DE MAIO DE 2009.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Decreto nº 6.120, de 29 de maio de 2007, considerando o disposto na Lei nº 11.419,
de 19 de dezembro de 2006, e tendo em vista as conclusões da "Oficina sobre o Processo Eletrônico" ocorrida durante o II Seminário Brasileiro sobre Advocacia Pública Federal, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a condução das ações de integração entre os sistemas informacionais da Advocacia-Geral da União e os sistemas de processo eletrônico do Poder Judiciário.
Art. 2º Compete à Gerência de Tecnologia da Informação - GTI, diretamente vinculada
ao Gabinete do Advogado-Geral da União Substituto, a condução das ações de integração de
que trata esta Portaria, atendido o seguinte:
I - a comunicação eletrônica deve operar-se entre os sistemas de cada ente envolvido,
por meio da tecnologia denominada "Web-Service", e não entre o sistema do Poder Judiciário e cada um dos advogados públicos, cadastrados individualmente;
II - a integração preservará integralmente, no meio eletrônico, as prerrogativas conferidas aos advogados públicos para o exercício de suas atribuições institucionais e as garantias
constitucionais e legais das partes; e
III - é requisito essencial para que se admita a integração a garantia de segurança, integridade
e inviolabilidade dos dados relativos a processos eletrônicos, para todos os entes envolvidos.
Art. 3º É vedado às unidades da AGU e da PGF:
I - assumir compromissos de utilização dos sistemas de processo eletrônico junto aos diversos Juízos e Tribunais do Poder Judiciário, sem análise e parecer prévios da GTI; e
II - estabelecer mecanismos de envio e recebimento de comunicações processuais exclusivamente por meio de mensagens de correio eletrônico (e-mail), tendo em vista o caráter
informativo atribuído a esse instrumento pelo § 4o do art. 5o da Lei no 11.419, de 2006.
Art. 4º A GTI identificará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as situações em desconformidade com esta Portaria e adotará as medidas necessárias para saná-las, em parceria
com os órgãos do Poder Judiciário.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 8.5.2009.

PORTARIA Nº 690, DE 20 DE MAIO DE 2009.
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal na elaboração e celebração de
Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e
CONSIDERANDO a necessidade de controle das obrigações assumidas nos Termos de
Compromisso de Ajustamento de Conduta, que possuem eficácia de título executivo extrajudicial, cujo descumprimento pode implicar ônus aos cofres públicos, resolve:
Art. 1º Determinar aos órgãos de execução da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal que informem ao respectivo órgão de direção superior, no prazo máximo de cinco dias úteis, contado do início de quaisquer tratativas que visem à formalização
de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), os elementos de fato e de
direito relacionados com o respectivo tema, por meio de relatório circunstanciado.
Art. 2º Os órgãos de execução de que trata o art. 1º desta Portaria deverão encaminhar
aos respectivos órgãos de direção superior, em até cinco dias úteis antes da assinatura, o
texto final do TAC que estiver para ser formalizado.
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Art. 3º Os Gabinetes do Procurador-Geral da União, do Consultor-Geral da União, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Procurador-Geral Federal deverão encaminhar, trimestralmente, ao Gabinete do Advogado-Geral da União relatório resumido de todos os procedimentos em trâmite em suas respectivas áreas de competência, para fins de acompanhamento.
Art. 4º O Procurador-Geral da União, o Consultor-Geral da União, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional e o Procurador-Geral Federal, em suas respectivas áreas de competência poderão,
de acordo com o juízo de oportunidade e conveniência, acompanhar ou efetuar as tratativas jurídicas que estiverem em curso, passando a ser responsáveis ou co-responsáveis pela sua condução.
Art. 5º O Procurador-Geral da União, o Consultor-Geral da União,336 o ProcuradorGeral da Fazenda Nacional e o Procurador-Geral Federal, em suas respectivas áreas de
competência, deverão disciplinar os procedimentos internos para o fiel cumprimento desta
Portaria no prazo de quinze dias contado da data de sua publicação.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 22.5.2009.

336

Eis o inteiro teor da Portaria/CGU nº 9, de 16.6.2009 (D. O. de 17.6.2009) sobre o tema:
“PORTARIA Nº 9, DE 16 DE JUNHO DE 2009.
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Consultoria-Geral da União nas tratativas e respectivas assinaturas de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta.
O CONSULTOR-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do art. 5º do Ato Regimental nº 5, de 27 de dezembro de 2007, tendo em vista o art. 5º da Portaria AGU nº 690, de 20 de maio de 2009, resolve:
Art. 1º A atuação direta das Consultorias Jurídicas dos Ministérios, do Departamento de Assuntos Jurídicos Internos - DAJI, da AGU, da Assessoria Jurídica da Controladoria-Geral da União, do Departamento Jurídico da ABIN, da
Assessoria Jurídica da Secretaria Especial de Portos, da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e dos Núcleos de Assessoramento Jurídicos na formalização de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) abrange os casos em que a questão jurídica controversa não estiver judicializada.
Parágrafo único. Se após o início das tratativas para a formalização de TAC a questão for judicializada, a competência para atuar será transferida para a respectiva unidade contenciosa responsável pelo feito.
Art. 2º As Consultorias Jurídicas dos Ministérios, o Departamento de Assuntos Jurídicos Internos - AJI, da AGU, a
Assessoria Jurídica da Controladoria-Geral da União, o Departamento Jurídico da ABIN, a Assessoria Jurídica da Secretaria Especial de Portos, a Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e os Núcleos de
Assessoramento Jurídicos, em razão da atuação de que trata o art. 1º desta Portaria, encaminharão ao Departamento de
Assuntos Extrajudiciais - DEAEX, no prazo máximo de 5 (cinco) dias do início de quaisquer tratativas que visem à
formalização de TAC, relatório circunstanciado sobre o assunto, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I - os elementos de fato e de direito;
II - os nomes e contatos dos:
a) advogados públicos encarregados de assessorar as tratativas;
b) representantes dos órgãos envolvidos, acompanhados dos respectivos atos de designação;
c) representantes dos entes privados envolvidos, se for o caso; e
d) representantes do Ministério Público, se for o caso.
Parágrafo único. O DEAEX poderá solicitar, a qualquer tempo, novas informações, bem como, se for o caso, solicitar que sejam feitas as devidas adequações na condução das tratativas, de modo a ajustá-las a orientações já firmadas
no âmbito da Advocacia-Geral da União.
Art. 3º Os órgãos de que trata o caput do art. 1o desta Portaria deverão encaminhar ao DEAEX, com a antecedência de, no
mínimo, 5 (cinco) dias úteis da data prevista para a sua assinatura, o texto final do TAC que estiver para ser formalizado.
§ 1º O DEAEX terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contado do recebimento, para emitir manifestação conclusiva a
respeito do TAC, submetendo-a ao Consultor-Geral da União.
§ 2º Os órgãos de que trata o caput do art. 1o desta Portaria deverão encaminhar ao DEAEX, no prazo máximo de
10 (dez) dias, cópia devidamente assinada do TAC para fins de registro e controle.
§ 3º Os órgãos de que trata o caput do art. 1º desta Portaria encaminharão ao DEAEX, trimestralmente, relatório
resumido sobre o cumprimento dos compromissos assumidos no TAC.
Art. 4º De ofício, ou mediante proposta do DEAEX, o Consultor-Geral da União, poderá, de acordo com o juízo
de oportunidade e conveniência, avocar as tratativas jurídicas que estiverem em curso,passando a ser responsável ou
co-responsável pela sua condução.
Art. 5º O DEAEX encaminhará trimestralmente ao Consultor-Geral da União, para ciência e encaminhamento ao
Gabinete do Advogado-Geral da União, o relatório de que trata o art. 3º da Portaria nº 690, de 20 de maio de 2009.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO JORGE ARAUJO VIEIRA JUNIOR”
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PORTARIA Nº 758, DE 9 DE JUNHO DE 2009.
Dispõe sobre o exercício da advocacia pro bono por
ocupantes de cargos efetivos de Advogado da União,
Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco Central ou integrante dos
quadros suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I, XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando que, segundo a Orientação Normativa nº 27, de 9 de abril de 2009, da AdvocaciaGeral da União - AGU, a vedação prevista no inciso I do art. 28 da Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993, não se aplica ao exercício da advocacia pro bono, resolve:
Art. 1º O exercício da advocacia pro bono por ocupantes de cargos efetivos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco
Central ou integrante dos quadros suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória
nº 2.229-43, de 2001, dar-se-á nos termos desta Portaria.
Art. 2º Considera-se pro bono, para os fins desta Portaria, o exercício da advocacia de
forma voluntária, eventual e sem qualquer remuneração ou vantagem.
Art. 3º O exercício da advocacia pro bono poderá ocorrer nas hipóteses de:
I - prestação de consultoria e assessoramento jurídico a pessoas jurídicas sem fins lucrativos integrantes do terceiro setor, comprovadamente desprovidas de recursos financeiros; e
II - representação judicial de necessitados por força de convênio ou outro instrumento
firmado pela AGU ou pelas entidades representativas das carreiras jurídicas da AGU ou de
seus órgãos vinculados.
§ 1º Considera-se necessitado, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 1.060, de
5 de fevereiro de 1950, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
§ 2º A consultoria e o assessoramento jurídico previstos no inciso I não poderão:
I - contrariar os interesses diretos ou indiretos da União, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e
II - ocorrer durante o período de funcionamento dos órgãos da AGU ou de seus órgãos
vinculados.
Art. 4º O exercício da advocacia pro bono deverá ser previamente comunicado à respectiva chefia imediata.
Parágrafo único. O advogado deverá encaminhar relatório trimestral de suas atividades à
chefia imediata.
Art. 5º Aplicam-se à advocacia pro bono as vedações da Lei nº 8.906, de 4 de julho de
1994, o Código de Ética e Disciplina e as Resoluções da Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 10.6.2009.

PORTARIA Nº 760, DE 10 DE JUNHO DE 2009.
Instala a Procuradoria Seccional Federal em Juiz
de Fora/MG.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
− 195/P −

NORMAS DA AGU

Portarias

Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Seccional Federal em Juiz de Fora/MG e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal em Juiz de Fora/MG com sede na cidade de Juiz de Fora/MG, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial
das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às
suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Seccional Federal em Juiz de Fora/MG.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 15.6.2009.

PORTARIA Nº 912, DE 8 DE JULHO DE 2009.
Instala a Procuradoria Seccional Federal em Criciúma/SC.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO, no uso da atribuição de que trata o
Decreto s/n, de 10 de abril de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 11 de abril de
2007, Seção 2, página 1 c/c Decreto nº 6.120, de 29 de maio de 2007, e considerando o
disposto nos incisos XIII e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993, e no art. 14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a proporcionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na
forma disciplinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;
Considerando a existência de estrutura física e logística adequadas à instalação da Procuradoria Seccional Federal em Criciúma/SC e ao início de sua atividade finalística, resolve:
Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal em Criciúma/SC com sede na cidade de Criciúma/SC, com a competência para exercer a representação judicial e extrajudicial das
autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes
às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os demais atos necessários à
instalação e funcionamento da Procuradoria Seccional Federal em Criciúma/SC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 10.7.2009.
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 1, DE 20 DE MAIO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO, no uso das competências que lhe atribui a Portaria nº 387/AGU, de 24 de abril de 2007, e Considerando a previsão de extinção,
em 31 de dezembro de 2007, das Gratificações Temporárias (GT) alocadas à AdvocaciaGeral da União, conforme o art. 7º da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, na redação que
lhe foi dada pela Lei nº 11.490, de 20 de junho de 2007;
Considerando a negociação entre a Advocacia-Geral da União e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para prorrogar o percebimento da referida Gratificação pelos
servidores ou empregados requisitados pela AGU; e
Considerando que, pelo acordo firmado com o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão decidiu-se que as Gratificações que se encontravam vagas em 20 de dezembro de
2007 deveriam ser redistribuídas para a Procuradoria-Geral Federal, resolve:
Art. 1º Remanejar para a Procuradoria-Geral Federal as 60 (sessenta) Gratificações Temporárias
(GT) que estavam vagas em 20 de dezembro de 2007, conforme o Anexo desta Ordem de Serviço.
Art. 2º Compete ao Procurador-Geral Federal distribuir as Gratificações referidas no art.
1º entre os órgãos da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
D. O. de 21.5.2008.

ANEXO
GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA
Unidade em que se encontrava alocada a GT
Gabinete do Advogado-Geral da União
Procuradoria-Geral da União
Departamento de Cálculos e Perícias
Consultoria-Geral da União
Corregedoria-Geral da Advocacia da União
Secretaria-Geral da Advocacia da União
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação-Geral de Rec. Tec. e Informação
Unidade Reg. Atendimento - São Paulo
Procuradoria-Regional da União - 2ª Região/Brasília
Procuradoria da União no Estado do Amazonas
Procuradoria da União no Estado de Minas Gerais
Procuradoria da União no Estado do Pará
Procuradoria da União no Estado do Piauí
Procuradoria da União no Estado de Rondônia
Procuradoria-Regional da União – 2ª Região/Rio de Janeiro
Procuradoria-Seccional da União em Campos dos Goytacazes
Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo
Procuradoria-Regional da União – 3ª Região/São Paulo
Procuradoria-Regional da União - 4ª Região /Porto Alegre
Procuradoria-Seccional da União em Rio Grande
Procuradoria-Regional da União - 5ª Região /Recife
Procuradoria da União no Estado da Paraíba
Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte
Procuradoria da União no Estado de Sergipe
Procuradoria-Geral Federal
TOTAL
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I
II
I
II
I
II
II
I
I
I
II
I
I
II
I
I
I
II
I
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II
I
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I
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PORTARIA CONJUNTA Nº 7.401, DE 27 DE JULHO DE 2000.
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL e o ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constitu-

ição da República de 1988, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e
Considerando o disposto no inciso I do artigo 98 da Constituição da República, que autoriza a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal;
Considerando a proposta do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para realização de
audiências experimentais visando à solução de conflitos em causas previdenciárias de menor
valor relativas à concessão de benefícios por incapacidade;
Considerando ainda a necessidade de imprimir maior agilidade na execução e pagamento das
causas de pequeno valor decorrentes de direitos a benefícios previdenciários, resolvem:
Art. 1º Autorizar os Procuradores Federais lotados na Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em Porto Alegre/RS a formalizar transação ou acordo judicial, nas
causas de pequeno valor que versem sobre benefício decorrente de incapacidade, quando da
realização de audiências experimentais designadas pelo Juízo da 3ª Vara Previdenciária da Justiça
Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Parágrafo único. Consideram-se causas de pequeno valor, para efeitos desta Portaria,
aquelas cuja execução não ultrapasse o montante de R$ 5.180,25 (cinco mil, cento e oitenta
reais e vinte e cinco centavos).
Art. 2º Os Procuradores Federais a que se refere o artigo anterior, para os fins desta Portaria, serão designados por ato do Procurador-Geral do INSS.
Art. 3º Os Procuradores Federais designados deverão fazer-se acompanhar de médico perito
do INSS, que tenha conhecimento prévio da incapacidade laboral do demandante, bem como do
processo, objeto de julgamento, e de laudo pericial elaborado pelo perito judicial.
Parágrafo único. Os Procuradores Federais a que se refere o art. 1º desta Portaria apresentarão relatórios mensais, de que constem discriminadamente os resultados obtidos, que
serão encaminhados ao Procurador-Geral do INSS.
Art. 4º A autorização concedida através da presente Portaria terá vigência de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WALDECK ORNÉLAS
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social
GILMAR FERREIRA MENDES
Advogado-Geral da União
D.O. de 28.7.2000.

PORTARIA CONJUNTA Nº 28, DE 26 DE JUNHO DE 2001.
O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º, I, da

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 37, § 1º, da Medida Provisória nº
2.150-39, de 31 de maio de 2001, e o MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL,
tendo presentes OS ARTS. 2º, II, b, e 11 da referida lei complementar nº 73, de 1993, resolvem:
Art. 1º Os Procuradores Federais em atividade, originários dos quadros das extintas Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
– SUDENE, terão exercício provisório na Consultoria Jurídica do Ministério da Integração Nacional,
incumbindo-lhes, principalmente, sob a orientação do respectivo Consultor Jurídico, as atividades de
assessoramento jurídico aos órgãos e autoridades do mencionado Ministério localizados nas sedes das
entidades extintas, quanto às matérias de responsabilidade dos órgãos e autoridades assessorados.
Parágrafo único. O exercício provisório de que trata este artigo será mantido pelo período que se fizer necessário e até a redistribuição dos aludidos Procuradores Federais para
outras entidades, conforme prevê o art. 69, caput, da Medida Provisória nº 2.150-39, de
2001, a critério do Advogado-Geral da União.
Art. 2º O Consultor Jurídico do Ministério da Integração Nacional expedirá as orientações necessárias aos Procuradores Federais de que trata esta Portaria.
GILMAR FERREIRA MENDES
Advogado-Geral da União
RAMEZ TEBET
Ministro de Estado da Integração Nacional
D.O. de 27.6.2001.
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PORTARIA CONJUNTA N º 93, DE 16 DE OUTUBRO DE 2003.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO e a PROCURADORA-GERAL FEDERAL, no uso das
atribuições que lhes conferem, respectivamente, os incisos I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e os incisos I e VIII do § 2º do art. 11 da Lei nº
10.480, de 2 de julho de 2002, e CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar e orientar a
atuação judicial da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, resolvem:
Art. 1º Constituir Comissão de Contencioso Judicial CCJ, à qual compete assistir o Advogado-Geral da União e a Procuradora-Geral Federal quanto à atuação integrada, em todas
as instâncias judiciais, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 2º À CCJ cabe, no âmbito da competência prevista no artigo primeiro:
I - colher, organizar e avaliar informações, efetuar diagnósticos, elaborar planos, programas, projetos de trabalho, propor objetivos e metas para o exercício das atribuições da
Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal;
II - estabelecer métodos e procedimentos, bem como sugerir as medidas pertinentes; e
III - orientar, acompanhar e coordenar a representação judicial da União, das autarquias
e fundações federais.
Art. 3º A CCJ pode constituir grupos ou subcomissões, bem como indicar membros da
Advocacia-Geral da União e Procuradores Federais para o desempenho de atividades temporárias e específicas, relativas às matérias de sua competência.
Art. 4º A Comissão de Contencioso Judicial - CCJ é integrada:
I - pelo Procurador-Geral da União, que a presidirá;
II - pela Secretária-Geral de Contencioso; e
III - pela Procuradoria-Geral Federal.
§ 1º A atuação da CCJ tem caráter permanente.
§ 2º Cada membro da CCJ indicará um representante, que atuará em seu nome.
§ 3º Os representantes de que trata o § 2º serão indicados pelos integrantes da CCJ e
nomeados em portaria do Presidente da Comissão.
§ 4º Na ausência do Procurador-Geral da União a presidência da comissão caberá à Procuradora-Geral Federal.
Art. 5º O Gabinete do Advogado-Geral da União providenciará o apoio necessário à atuação da CCJ.
Art. 6º A CCJ submeterá ao Advogado-Geral da União relatório mensal de suas atividades.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União
CÉLIA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO
Procuradora-Geral Federal
D.O. de 20.10.2003.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 72, DE 9 DE JANEIRO DE 2004.
Cria Grupo de Trabalho permanente com a finalidade de propor e avaliar procedimentos especiais
de controle de ingresso de estrangeiro no território nacional, baseados em critérios de reciprocidade de tratamento a brasileiros no exterior.
OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA, DAS RELAÇÕES EXTERIORES e o ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos I e II do

parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
CONSIDERANDO o princípio de reciprocidade de tratamento nas relações internacionais; e
CONSIDERANDO a necessidade de se empreender mecanismos de controle do ingresso
de estrangeiros no Brasil, levando-se em conta razões de segurança, resolvem:
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Art. 1º Criar Grupo de Trabalho permanente com a finalidade de propor e avaliar procedimentos especiais de controle de ingresso de estrangeiros no território nacional, baseados em
critérios de reciprocidade de tratamento a brasileiros no exterior, ou por motivos de segurança.
§ 1º O Grupo de Trabalho terá a seguinte composição:
I - um representante do Ministério da Justiça, que o presidirá;
II - um representante do Ministério das Relações Exteriores; e
III - um representante da Advocacia-Geral da União.
§ 2º Sempre que se fizer necessário, serão convidados representantes de outras áreas do
Governo Federal para oferecerem subsídios à consideração do Grupo de Trabalho.
§ 3º As propostas do Grupo de Trabalho, adotadas por consenso, serão submetidas à
consideração dos respectivos titulares das Pastas nele representadas.
§ 4º Os procedimentos iniciais de que trata o caput deste artigo serão definidos no prazo
de trinta dias.
Art. 2º Sem prejuízo do exercício de suas competências legais e regulamentares, a Polícia Federal adotará os procedimentos iniciais definidos pelo Grupo de Trabalho na conformidade do disposto
no § 4º do art. 1º desta Portaria, bem como os que vierem a sê-lo após o prazo nele previsto.
Art. 3º Enquanto não forem definidos pelo Grupo de Trabalho os procedimentos previstos nos arts. 1º e 2º desta Portaria, serão mantidos os atualmente adotados para identificação
de estrangeiros com fundamento no princípio da reciprocidade nas relações internacionais.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIO THOMAZ BASTOS
Ministro de Estado da Justiça
CELSO AMORIM
Ministro de Estado das Relações Exteriores
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União
D.O. de 12.01.2004.

PORTARIA CONJUNTA Nº 11, DE 26 DE JANEIRO DE 2004.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO e a PROCURADORA-GERAL FEDERAL, no uso das atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003, e Decreto nº
4.073, de 03 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, resolvem:
Art. 1º Constituir a Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, com vistas a identificar necessidades de harmonizar as proposições a serem apresentadas à
Comissão de Coordenação do SIGA, conforme disposto art. 8º do Decreto nº 4.915, de 2003.
Art. 2º A Subcomissão de Coordenação do SIGA será composta por representantes dos
seguintes Órgãos:
I - Gabinete do Advogado-Geral da União;
II - Procuradoria-Geral da União;
III - Consultoria-Geral da União;
IV - Procuradoria-Geral Federal;
V - Corregedoria-Geral da Advocacia da União; e
VI - Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. O titular de cada um dos Órgãos referidos no caput indicará um representante, que atuará em seu nome.
Art. 3º A Subcomissão de Coordenação do SIGA será presidida pela Coordenadora-Geral da Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União, MARIA DALVA PIMENTEL MENDES FERNANDES.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União
CÉLIA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO
Procuradora-Geral Federal
D.O. de 27.1.2004
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PORTARIA INTERINSTITUCIONAL Nº 1, DE 3 DE MAIO DE 2004.
OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL, DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, O ADVOGADO-GERAL
DA UNIÃO, E O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA, no uso das suas atribuições, e tendo em vista o que dispõe a Portaria nº 3.044, de 19

de setembro de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, resolvem:
Art. 1º Instituir o Comitê Executivo, incumbido de sugerir regras disciplinadoras do uso compartilhado das áreas de uso comum, voltadas à administração, controle e fiscalização do Edifício
Palácio do Desenvolvimento, localizado no Setor Bancário Norte, na cidade de Brasília/DF.
Parágrafo único. O Comitê Executivo expedirá ato disciplinador de sua organização e de
seu funcionamento.
Art. 2º Os titulares dos Órgãos designarão, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação
da presente Portaria, um membro titular e respectivo substituto para compor o Comitê Executivo.
Parágrafo único. As indicações de que trata o “caput” deste artigo deverão ser efetuadas
por meio de Portaria, designando servidor público para integrar o referido Comitê, em período integral, pelo prazo de 01 (um) ano.
Art. 3º Atribuir ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária−INCRA, na forma preconizada pelo subitem 1.2 da Portaria MARE/nº 3.044/1997, a responsabilidade pela administração
predial do Edifício Palácio do Desenvolvimento, localizado no Setor Bancário Norte, Quadra 01.
§ 1º Caberá ao INCRA prover os meios necessários ao perfeito funcionamento, segurança e conservação das instalações, bens e serviços de uso comum.
§ 2º Caberá ao Comitê Executivo expedir normas e estabelecer procedimentos relacionados com a utilização de bens e uso da área comum, observadas as regulamentações pertinentes e as deliberações colegiadas, quando houver.
§ 3º Em caso de alteração da área utilizada, inclusão/exclusão de órgãos, fica o INCRA
autorizado a celebrar termo próprio visando sua concretização.
Art. 4º O INCRA será responsável pela contratação dos serviços e aquisição de bens requeridos pelo Comitê Executivo, facultando-lhe descentralizar para outro órgão sediado no
Edifício Palácio do Desenvolvimento a realização de licitações e atividades relacionadas
com a fiscalização dos respectivos contratos.
Art. 5º A programação das atividades e das despesas, a prestação de contas, os critérios de rateio
de despesas, bem assim o repasse dos créditos orçamentários em favor do órgão responsável serão
sugeridos pelo Comitê e decididos em sessão plenária do Comitê, registradas as decisões em Ata.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MIGUEL SOLDATELLI ROSSETO
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
CIRO FERREIRA GOMES
Ministro de Estado da Integração Nacional
ROBERTO RODRIGUES
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União
ROLF HACKBART
Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
D.O. de 7.6.2004.

PORTARIA INTERMINISTERIAL AGU/MF Nº 37, DE 24 DE JUNHO DE 2005.
Dispõe sobre os critérios disciplinadores do concurso de remoção, a pedido, dos membros da carreira de Procurador da Fazenda Nacional.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO e o MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das
atribuições que lhes conferem os arts. 4º, inciso XVII, e 12, caput, da Lei Complementar nº 73, de
10 de fevereiro de 1993, o art. 36, inciso III, alínea "c", da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990 e o art. 29, inciso XII, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e diante da proposta de
regulamentação elaborada pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, nos termos do
art. 7º, inciso II, da Lei Complementar nº 73, de 1993, resolvem:
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Art. 1º O concurso de remoção a pedido dos membros da carreira de Procurador da Fazenda Nacional observará o disposto nesta Portaria.
§ 1º O concurso de remoção realizar-se-á:
I - a qualquer tempo, por deliberação conjunta do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado da Fazenda;
II - e, observada a iniciativa conjunta, anteriormente à nomeação de novos membros aprovados em concurso público para provimento de cargos de Procurador da Fazenda Nacional;
§ 2º O concurso de remoção será destinado ao preenchimento das vagas:
I - existentes no momento de sua abertura;
II - que surgirem em razão da movimentação decorrente do processamento a que se refere o art. 8º, desta Portaria.
§ 3º As vagas surgidas após a realização de concurso de remoção não serão oferecidas a
candidatos nomeados em razão de concurso público até que sejam previamente oferecidas
aos membros efetivos da Instituição.
Art. 2º O concurso de remoção será composto das seguintes fases:
I - publicação do edital de abertura;
II - recebimento dos pedidos de inscrição;
III - elaboração da ordem de precedência dos candidatos e prazo para impugnação;
IV - homologação da ordem de precedência pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União;
V - processamento;
VI - publicação da lista provisória de remoção e prazo para recurso;
VII - recurso; e
VIII - homologação pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União e encaminhamento ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1º Além dos atos de que tratam os incisos IV e VIII, compete ao Conselho Superior da
Advocacia-Geral da União praticar os atos relacionados no inciso VI, bem como julgar o
recurso previsto no inciso VII.
§ 2º Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN a prática dos atos relacionados nos incisos I, II, III e V.
DO EDITAL DE ABERTURA

Art. 3º O edital de abertura conterá:
I - o quadro geral de vagas, distribuídas por localidade ou por unidade de lotação;
II - as disposições sobre a forma e o prazo de inscrição e de interposição de recursos;
III - as demais regras destinadas ao regular desenvolvimento do concurso.
Parágrafo único. No quadro geral de vagas de que trata o
inciso I serão relacionadas todas as localidades ou unidades de lotação da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, mesmo aquelas em que não houver, no momento da abertura do
concurso, vaga disponível.
DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º As inscrições serão realizadas na forma e no prazo fixados pelo edital de abertura.
Art. 5º O requerimento de inscrição far-se-á com a indicação pelo candidato, em ordem
de prioridade, de todas as localidades ou unidades de lotação pretendidas, ainda que não haja
vaga disponível no momento da abertura do concurso.
§ 1º Havendo mais de um pedido de inscrição de um mesmo candidato deverá ser considerado apenas o último deles, desde que efetuado dentro do período de inscrição.
§ 2º Não será admitida desistência manifestada após o período de inscrição.
DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA E DA RESPECTIVA IMPUGNAÇÃO

Art. 6º A ordem de precedência de que trata o art. 2º, inciso III, desta Portaria, conterá
relação dos candidatos que tiverem pedido de inscrição acolhido, cuja classificação deverá
obedecer a ordem decrescente de tempo de efetivo exercício em dias, até a data de publicação do edital de abertura a que se refere o art. 2º, inciso I, tendo como marco inicial a data
de ingresso na carreira de Procurador da Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Em caso de empate, considerar-se-á de maior precedência o melhor classificado no concurso de ingresso ou, em caso de concursos diferentes, o do concurso mais antigo.
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Art. 7º A impugnação de que trata o art. 2º, inciso III, desta portaria, será proposta perante a PGFN no prazo de três dias úteis, contado da publicação da ordem de precedência.
Parágrafo único. A PGFN encaminhará ao Conselho Superior da Advocacia-Geral da
União a ordem de precedência, com as impugnações recebidas, acompanhadas das informações pertinentes, para fins de julgamento, homologação e publicação.
DO PROCESSAMENTO

Art. 8º O processamento dos pedidos de remoção dar-se-á com a avaliação individual
das opções de cada candidato, percorrendo-se seqüencialmente a ordem de que trata o art.
6º, a partir do candidato de maior precedência, e obedecerá aos seguintes critérios:
I - a cada avaliação, movimenta-se o candidato de sua lotação atual para a localidade ou
unidade de lotação em que haja vaga, obedecida a ordem de preferência por ele indicada;
II - a cada movimentação, a vaga a ser ocupada deve ser excluída do quadro geral de vagas, incluindo-se a vaga a ser liberada pelo candidato contemplado;
III - caso a localidade ou unidade de lotação para a qual
houver movimentação tiver sido indicada na primeira opção do candidato,
consolidar-se-á assim sua opção;
IV - caso a localidade ou unidade de lotação para a qual houver movimentação tiver sido
indicada a partir da segunda opção do candidato, sua inscrição deverá ser mantida para
futuras avaliações, porém limitadas às opções de maior preferência, considerando-se, desde
já, a nova opção decorrente da movimentação procedida;
V - a cada alteração no quadro geral de vagas, decorrente da movimentação referida no
inciso II, a avaliação das opções reiniciar-se-á pelo primeiro colocado da lista de inscritos,
excluídos os referidos no inciso III.
DA PUBLICAÇÃO DAS LISTAS E DO RESPECTIVO RECURSO

Art. 9º. Findo o processamento, será tomada pública a lista de remoção com a indicação
dos candidatos atendidos e dos não atendidos, abrindo-se o prazo de três dias úteis para a
interposição de recursos e reclamações contra a inclusão, exclusão e classificação em tal lista.
Art. 10. Esgotado o prazo do art. 9º, o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União
reunir-se-á, em até dez dias úteis, para sessão de julgamento e elaboração de parecer.
Art. 11. Julgados os recursos, a lista de remoção consolidada será homologada e imediatamente encaminhada ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado da Fazenda,
juntamente com o parecer, para divulgação por meio de ato conjunto.
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. O servidor que for removido em face do processo previsto nesta Portaria deverá
apresentar-se na respectiva unidade de lotação no prazo mínimo de dez e máximo de trinta
dias, nos termos do art. 18, da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 13. As vagas surgidas na origem, decorrentes de remoção para acompanhar cônjuge
ou por motivo de saúde, integrarão o quadro a que se refere o art. 3º, inciso I, desta Portaria.
Art. 14. As listas de precedência na carreira serão fornecidas pelo setor competente da
Administração, conforme estabelecido na legislação.
Parágrafo único. Na falta de lista de precedência atualizada, deverá ser utilizada a última
lista oficial editada, ou, na ausência desta, a lista provisória de precedência, observados, em
qualquer caso os requisitos legais e regulamentares.
Art. 15. Ao servidor que permanecer pelo menos dois anos em unidade de lotação considerada de difícil provimento por ato do Ministro de Estado da Fazenda, poderá ser concedida a remoção, a pedido, no interesse da Administração (art. 36, parágrafo único, inciso II,
da Lei nº 8.112, de 1990) independente de concurso de remoção.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União
ANTONIO PALOCCI FILHO
Ministro de Estado da Fazenda
D.O. de 27.6.2005.
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PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 27 DE OUTUBRO DE 2005.
Dispõe sobre a tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional em matéria penal entre
o Ministério da Justiça, o Ministério Público Federal e a Advocacia-Geral da União.
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA e O
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, com fundamento no art. 4.º, XIII e XVIII da Lei Complementar

n.º 73, de 10 de fevereiro de 1993, no art. 49, XXII da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de
1993 e nos arts. 1.º, XIV, e 13 do Decreto n.º 4.991, de 18 de fevereiro de 2004 e considerando a
necessidade de coordenar os procedimentos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, da
Advocacia-Geral da União (AGU) e do Centro de Cooperação Jurídica Internacional (CCJI) do
Gabinete do Procurador-Geral da República, no que diz respeito aos pedidos de cooperação jurídica internacional em matéria penal, da atribuição do Ministério Público Federal, resolvem:
Art. 1.º Os pedidos de cooperação jurídica internacional passiva em matéria penal, que
se sujeitam à competência da Justiça Federal e que não ensejam juízo de delibação do Superior Tribunal de Justiça, serão encaminhados pelo DRCI ao CCJI para que este proceda à
distribuição dos pedidos às unidades do Ministério Público Federal com atribuição para
promover judicialmente os atos necessários à cooperação.
§ 1.º Os pedidos de cooperação jurídica internacional a que se refere este artigo serão ajuizados no prazo de trinta dias contados da data de seu protocolo no CCJI.
§ 2.º. O CCJI manterá o DRCI informado sobre o andamento dos pedidos de cooperação jurídica
internacional passiva e solicitará a este a complementação de documentos, quando necessária.
§ 3º. O DRCI comunicará ao CCJI a desistência do pedido de cooperação em razão do
interesse do Estado requerente ou do Estado brasileiro.
Art. 2.º Os pedidos de cooperação jurídica internacional ativa de qualquer natureza, da
atribuição do Ministério Público Federal, tramitarão pelo CCJI, a quem cabe:
I - manter o registro dos pedidos;
II - zelar pela formalização adequada dos pedidos;
III - remeter os pedidos ao DRCI para as providências a seu cargo;
IV - encaminhar as respostas aos pedidos de cooperação internacional aos órgãos do
Ministério Público Federal que deram origem ao pedido de cooperação;
V - manter o DRCI informado sobre todas as remessas feitas nos termos do inciso anterior.
Art. 3.º Compete ao DRCI:
I - verificar a formalização adequada dos pedidos ativos e passivos em razão das exigências dos Estados requeridos e do Estado brasileiro;
II - solicitar, de ofício ou a pedido do CCJI, a complementação dos pedidos de cooperação, quando necessária;
III - transmitir os pedidos ativos às autoridades estrangeiras e diligenciar seu cumprimento;
IV - encaminhar ao CCJI as respostas aos pedidos ativos solicitados pelo Ministério Público Federal;
V - providenciar junto à Advocacia-Geral da União ou às autoridades competentes o atendimento dos pedidos passivos que não demandem decisão judicial para seu cumprimento;
Art. 4.º O disposto nesta Portaria não prejudicará a cooperação informal direta entre o CCJI e
órgãos equivalentes de Ministérios Públicos estrangeiros, mantendo informado o DRCI.
Art. 5.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIO THOMAZ BASTOS
Ministro de Estado da Justiça
ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Procurador-Geral da República
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União
D.O. de 28.10.2005.
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PORTARIA CONJUNTA Nº 56, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2005.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e XVIII do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 18 da Estrutura Interna do INCRA,
aprovada pelo Decreto nº 5.011, de 11 de março de 2004, resolvem editar a presente Portaria
Conjunta, de observância obrigatória nas unidades da Procuradoria da União, nas Procuradorias Regionais e nas Superintendências Regionais do INCRA.
Art. 1º O titular da Procuradoria ou Procuradoria-Seccional da União responsável
pelo processo judicial referente às ações expropriatórias ajuizadas com fundamento no
art. 243 da Constituição Federal e na Lei n o 8.257, de 26 de novembro de 1991, deverá
comunicar, no prazo de dez dias, o ajuizamento da ação ao respectivo ProcuradorRegional da Procuradoria Federal Especializada do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA.
Parágrafo Único. Deverão constar na comunicação de que trata o caput, os seguintes dados, identificadores do imóvel:
a) denominação do imóvel e nome do proprietário;
b) município de localização do imóvel;
c) área do imóvel em hectares;
d) o número de matrícula ou transcrição do imóvel;
e) o número da inscrição do imóvel no cadastro rural, conforme constante dos seus documentos de transmissão ou de registro imobiliário; e
f) o número do processo judicial da ação expropriatória e a vara federal a que distribuído.
Art. 2º O Procurador-Regional da Procuradoria Federal Especializada do INCRA consultará o respectivo Superintendente Regional do INCRA para que se manifeste acerca do
interesse da autarquia no aproveitamento do imóvel objeto da ação judicial, visando
a sua utilização para assentamento com fins de reforma agrária.
Art. 3º O Superintendente Regional do INCRA, no prazo máximo de trinta dias, prorrogável por igual período, adotará as providências técnicas e administrativas de aferição da
viabilidade do imóvel para destinação com fins de assentamentos para reforma agrária, nos
termos do art. 17 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
§ 1º A manifestação do INCRA será sempre precedida de vistoria e produção de laudo
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e será encaminhada à Procuradoria da
União responsável por intermédio do Procurador Regional da autarquia.
§ 2º O técnico designado para a vistoria de aferição poderá, havendo anuência expressa
do Superintendente Regional do INCRA, ser indicado em juízo como assistente técnico da
União, para os fins de perícia ou avaliação do imóvel.
Art. 4º Havendo o interesse do INCRA na área objeto da ação de expropriação o titular
da Procuradoria da União responsável pelo processo judicial, tão-logo ocorra a imissão da
União na posse, comunicará ao INCRA para que adote as medidas administrativas cabíveis.
Art. 5º Após o trânsito em julgado de decisão judicial que adjudique à União o imóvel,
incumbirá ao titular da Procuradoria da União responsável pelo processo judicial:
a) encaminhar os documentos pertinentes à delegacia local do SPU, para os fins de direito, incluindo registro da área em nome da União ou do INCRA, conforme o caso; e
b) sendo o caso, expedir nova comunicação ao Procurador-Regional da Procuradoria
Federal Especializada do INCRA, noticiando o trânsito em julgado, para que adote as medidas administrativas cabíveis.
Art. 6º As Procuradorias da União e as Procuradorias-Seccionais da União deverão
constituir e manter atualizados bancos de dados referentes aos imóveis referidos nesta Portaria, disponibilizando-os à Procuradoria Federal Especializada do INCRA e à Consultoria
Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sempre que tais órgãos os solicitarem.
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Parágrafo Único. Os bancos de dados referidos no caput conterão os dados constantes no
parágrafo único do art. 1º desta Portaria, sem prejuízo de outros dados de interesse à defesa
judicial da União ou ao encaminhamento administrativo do assunto.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA

Advogado-Geral da União
ROLF HACKBART

Presidente do INCRA
D.O. de 9.11.2005.

PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/AGU Nº 28, DE 25 DE JANEIRO DE 2006.
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL e o ADVOGADO GERAL DA
UNIÃO, no uso das atribuições que lhes conferem a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o

Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 (art. 4º, incisos I, VI, XII, XIII e XVIII, e art. 28, inciso
II), na Lei n° 10.480, de 2 de julho de 2002 (art. 9°), e na Medida Provisória n° 2.229-43, de
6 de setembro de 2001 (art. 38, § 1°, inciso II), e
Considerando a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (entre outros, v.
Acórdãos nos EREsp’s nos 202.004/SP, 46.106/RS − Terceira Seção; REsp’s nos 659.470/SP,
547.911/PE, 234.992/SP, 498.338/RN, 449.044/RJ, 426.539/RJ, 397.760/RJ, 232.888/SC,
276.253/RJ, 313.180/SP, 312.163/SP, 272.625/RJ, 253.823/SP, 164.521/SP, 271.473/RJ −
Quinta Turma; Edcl no REsp nº 208.306/RJ, REsp’s nos 480.376/RJ, 397.967/RL,
311.720/RN, 267.124/SP e Edcl nos Edcl no REsp nº 194.773/RJ − Sexta Turma);
Considerando que recursos extraordinários interpostos e os respectivos agravos não foram acolhidos no Supremo Tribunal Federal (entre outros, v. Decisões nos AI nº 167.915/SP
e AI nº 442.200/PR);
Considerando as manifestações favoráveis, quanto aos aspectos econômico-financeiros,
das áreas técnicas dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão (Aviso nº 217, de
27.12.2005) e da Previdência Social (Avisos nos 306, de 29.11.2005 e 02, de 19.1.2006);
Considerando ainda que a solução de demandas na primeira instância dos Juizados Especiais Federais representa economia para os cofres públicos de despesas com honorários de
advogado e eventuais juros moratórios em milhares de processos (art. 1º da Lei nº 10.259, de
12.7.2001, c/c art. 55 da Lei nº 9.099, de 26.9.1995),
Resolvem:
Art. 1º Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal e seus integrantes ficam autorizados a:
I − não recorrer de decisão judicial que determinar a aplicação da correção monetária
dos 24 (vinte e quatro) primeiros salários-de-contribuição anteriores aos 12 últimos pelos
índices da ORTN/OTN (Lei nº 6.423, de 17 de junho de 1977), no recálculo da renda mensal
inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, por tempo de serviço e do
abono de permanência em serviço posteriormente transformado em aposentadoria, todos do
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, concedidos entre 21 de junho de 1977 e 4 de
outubro de 1988, desde que respeitadas as regras próprias da prescrição; e
II − desistir de recurso já interposto contra decisão de que trata o item anterior.
Art. 2º A autorização de que trata o art. 1º não configura reconhecimento de direito dos
autores das ações ou extensão administrativa de julgados, mas tão somente o acatamento a
decisões judiciais irreversíveis.
NELSON MACHADO
Ministro de Estado da Previdência Social
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União
D.O. de 26.1.2006.
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PORTARIA INTERMINISTERIAL AGU/MPS Nº 16, DE 8 DE MAIO DE 2006.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO e o MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, no uso das atribuições que lhes conferem a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997 e

o Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 (art. 4º, incisos I, VI, XII, XIII e XVIII e art. 28, inciso
II), na Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002 (art. 9º), e na Medida Provisória nº 2.229-43, de
6 de setembro de 2001 (art. 38, § 1º, inciso II), Considerando a iterativa jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (entre outros, v. Acórdãos nos EREsp's nos 202.004/SP,
46.106/RS – Terceira Seção; REsp's nos 659.470/SP, 547.911/PE, 234.992/SP, 498.338/RN,
449.044/RJ, 426.539/RJ, 397.760/RJ, 232.888/SC, 276.253/RJ, 313.180/SP, 312.163/SP,
272.625/RJ, 253.823/SP, 164.521/SP, 271.473/RJ - Quinta Turma; Edcl no REsp nº
208.306/RJ, REsp's nos 480.376/RJ, 397.967/RJ, 311.720/RN, 267.124/SP e Edcl nos Edcl
no REsp nº 194.773/RJ – Sexta Turma); Considerando que recursos extraordinários interpostos e os respectivos agravos não foram acolhidos no Supremo Tribunal Federal (entre
outros, v. Decisões nos AI nº 167.915/SP e AI nº 442.200/PR); Considerando a relevância
da redução do número de demandas judiciais, em atenção ao Pacto de Estado em favor de
um Judiciário mais rápido e republicano; Considerando a conveniência, a oportunidade e a
economia que a transação judicial poderá proporcionar, resolvem:
Art. 1º Os órgãos de representação judicial da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal e seus integrantes ficam autorizados a realizar transação judicial para extinguir processos judiciais que tenham por objeto a aplicação da correção
monetária dos 24 (vinte e quatro) primeiros salários-de-contribuição, anteriores aos 12
últimos, pelos índices da ORTN/OTN (Lei nº 6.423, de 17 de junho de 1977), no recálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por idade,
por tempo de serviço e do abono de permanência em serviço, posteriormente transformado em aposentadoria, todos do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, concedidos entre 21 de junho de 1977 e 4 de outubro de 1988, desde que atendidos os seguintes requisitos:
I – somente podem ser objeto de transação os valores relativos ao qüinqüênio não prescrito que antecede o ajuizamento da ação;
II - os pagamentos serão feitos exclusivamente mediante Requisição de Pequeno Valor RPV, no prazo legal;
III – a transação somente ocorrerá se houver redução de, no mínimo, dez por cento
(10%) do valor da condenação e se o autor da ação se responsabilizar pelos honorários de
seu advogado e eventuais custas judiciais;
IV − a transação fica limitada ao valor correspondente a cinqüenta e quatro (54) saláriosmínimos vigentes na data da propositura da transação; e
V – o termo da transação conterá, obrigatoriamente, cláusula de renúncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial.
Art. 2º A transação que se realizar com base nesta Portaria não configura reconhecimento de
direito dos autores das ações, mas tão somente o acatamento a decisões judiciais irreversíveis.
Art. 3º Caberá ao titular da Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social orientar suas unidades e respectivos integrantes sobre o fiel cumprimento desta
Portaria, devendo, inclusive, estabelecer termo padrão de transação a ser por todos observado.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União
NELSON MACHADO
Ministro de Estado da Previdência Social
D.O. de 10.5.2006.
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PORTARIA CONJUNTA Nº 119, DE 22 DE MAIO DE 2007.
Dispõe sobre a distribuição dos cargos da
Carreira de Procurador da Fazenda Nacional
nas respectivas Categorias.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO e o ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhes confere o art. 18-A da Lei nº 11.457, de 16 de março de

2007, resolvem:
Art. 1º Os dois mil e quatrocentos cargos da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional ficam distribuídos nos percentuais constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria.
Art. 2º As vagas decorrentes da distribuição de cargos dos Anexos desta Portaria, para o
processamento das próximas promoções de integrantes da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional, deverão ser observadas a partir das datas neles especificadas.
Art. 3º As promoções referentes ao período aquisitivo de 1° de julho a 31 de dezembro
de 2006 serão processadas segundo a distribuição de que trata o Anexo IV desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NELSON MACHADO
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
D. O. de 24.5.2007.

ANEXO I
A partir do período aquisitivo de 1º de janeiro a 30 de junho de 2007
Categoria
N° de Cargos na Categoria
Especial (final)
600
1ª (intermediária)
720
2ª (inicial)
1080
To t a l
2.400
ANEXO II
A partir do período aquisitivo de 1º de janeiro a 30 de junho de 2008
Categoria
N° de Cargos na Categoria
Especial (final)
600
1ª (intermediária)
800
2ª (inicial)
1000
To t a l
2.400
ANEXO III
A partir do período aquisitivo de 1º de janeiro a 30 de junho de 2010
Categoria
N° de Cargos na Categoria
Especial (final)
800
1ª (intermediária)
800
2ª (inicial)
800
To t a l
2.400
ANEXO IV
Categoria
Especial (final)
1ª (intermediária)
2ª (inicial)
To t a l

N° de Cargos na Categoria
180
300
720
1.200
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 233, DE 19 DE SETEMBRO DE 2007.
Institui Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar proposta de normatização dos procedimentos de transferência de acervo documental.
OS MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA, da PREVIDÊNCIA SOCIAL e o ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do

inciso I do art. 47 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, resolvem:
Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho Interministerial - GTI, com o objetivo de elaborar proposta de normatização dos procedimentos de transferências do acervo documental da extinta
Secretaria da Receita Previdenciária - SRP e da Atividade de Dívida Ativa da Procuradoria-Geral
Federal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, respectivamente, para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
Parágrafo único. Além da proposta de normatização compete ao GTI à supervisão e a
monitoração da execução do processo de transferência dos acervos, cabendo-lhe, ao final,
apresentar relatório conclusivo de cumprimento da missão.
Art. 2º O GTI será composto por representantes dos seguintes órgãos:
I - Ministério da Fazenda:
a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA;
b) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN; e
c) Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
II - Ministério da Previdência Social:
a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA;
b) Procuradoria Federal Especializada do INSS;
c) Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística do INSS; e
d) Diretoria de Benefícios do INSS.
III - Advocacia Geral da União:
a) Procuradoria-Geral Federal - PGF, vinculada à Advocacia-Geral da União-AGU.
§1º Os representantes serão indicados pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos e
designados em ato do Ministro da Fazenda.
§2º O GTI será coordenado pelo representante da SPOA do Ministério da Fazenda.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda
LUIZ MARINHO
Ministro de Estado da Previdência Social
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Advogado-Geral da União
D. O. de 20.9.2007.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 45, DE 5 DE MARÇO DE 2008.
Dispõe sobre a fixação de exercício na Procuradoria-Geral Federal dos servidores descritos no caput do
art. 21 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.

Os MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA, da PREVIDÊNCIA SOCIAL e o ADVOGADOGERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, incisos
I e II da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 21, parágrafo único da Lei nº 11.457, de
16 de março de 2007, e no art. 8º, inciso V, da Lei nº 11.098, de 13 de janeiro de 2005, resolvem:
Art. 1º Fixar o exercício, na Procuradoria-Geral Federal, dos servidores descritos no caput do art. 21 da Lei nº 11.457, de 2007.337
337

Eis o inteiro teor do art. 21, caput, e do art. 16, § 1º, naquele referido, todos da Lei nº 11.457, de 16.3.2007:
“Art. 21. Sem prejuízo do disposto no art. 49 desta Lei e da percepção da remuneração do respectivo cargo, será fixado o
exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a partir da data fixada no § 1o do art. 16 desta Lei, dos servidores que
se encontrarem em efetivo exercício nas unidades vinculadas ao contencioso fiscal e à cobrança da dívida ativa na Coordenação Geral de Matéria Tributária da Procuradoria-Geral Federal, na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, nos
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Art. 2º Ato conjunto do Diretor de Recursos Humanos do Instituto Nacional do Seguro
Social e do Diretor de Recursos Humanos da Advocacia-Geral da União nominará os servidores abrangidos pela presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUIDO MANTEGA

Ministro de Estado da Fazenda
LUIZ MARINHO

Ministro de Estado da Previdência Social
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI

Advogado-Geral da União
D. O. de 7.3.2008.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 8, DE 3 DE JUNHO DE 2008.
Institui o Programa de Redução de Demandas Judiciais do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO e o MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos I e II do parágrafo único do

art. 87 da Constituição, os arts. 131 e 132 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, os incisos
I, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XVIII do art. 4º, e os arts. 40 e 43 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, os arts. 1º, 4º e 7º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e
os arts. 2º, 3º, 6º e 7º do Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, e tendo em vista o
disposto no parágrafo único do art. 10 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, no inciso II
do § 1º do art. 38 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e no art. 9º
da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, resolvem
Art. 1º Instituir o Programa de Redução de Demandas Judiciais do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com o objetivo de reduzir a quantidade de ações ajuizadas contra o INSS.
Parágrafo único. O Programa de que trata o caput deste artigo consistirá na identificação
de conflitos jurídicos em matéria previdenciária, havidos em sede administrativa ou judicial,
os quais serão previamente resolvidos pelo Ministério da Previdência Social, assessorado
por sua Consultoria Jurídica, ou pela Advocacia-Geral da União, por meio da fixação da
interpretação da legislação previdenciária a ser uniformemente seguida pelas Agências da
Previdência Social e pelos Procuradores Federais que representam o INSS em juízo ou que
prestam consultoria e assessoramento jurídicos à Autarquia e suas autoridades.
Art. 2º O Programa de que trata o caput do art. 1º desta Portaria vigorará por prazo indeterminado e será executado por uma Comissão Executiva composta por representantes das seguintes
entidades: (Redação dada pela Portaria Interministerial nº 7, de 11.3.2009, republicada no D. O. de 17.3.2009)
I - da Advocacia-Geral da União:
a) um Procurador Federal indicado pelo Advogado-Geral da União e que será o coordenador da Comissão;
b) um Procurador Federal indicado pela Procuradoria-Geral Federal; e
c) um Procurador Federal indicado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS.
respectivos órgãos descentralizados ou nas unidades locais, e forem titulares de cargos integrantes:
I - do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei no 5.645, de 10 dezembro de 1970, ou do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo de que trata a Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006; (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 11.7.2007)
II - das Carreiras:
a) Previdenciária, instituída pela Lei no 10.355, de 26 de dezembro de 2001;
b) da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei no 10.483, de 3 de julho de 2002;
c) do Seguro Social, instituída pela Lei no 10.855, de 1o de abril de 2004;
d) da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006.”
“Art. 16. ..................................................................................................................................................................
§ 1o A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei.”
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II - do Ministério da Previdência Social:
a) um indicado pela Consultoria Jurídica do Ministério;
b) um indicado pela Secretaria de Políticas da Previdência Social; (Incluído pela Portaria Interministerial nº 7, de 11.3.2009, republicada no D. O. de 17.3.2009)

c) um indicado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social; e (Renumerada pela Portaria Interministerial nº 7, de 11.3.2009, republicada no D. O. de 17.3.2009)
d) um indicado pelo INSS. (Renumerada pela Portaria Interministerial nº 7, de 11.3.2009, republicada no D. O. de 17.3.2009)
§ 1º Os representantes indicados nos termos deste artigo serão designados em ato do
Advogado-Geral da União.
§ 2º Caberá à Comissão a aprovação das medidas necessárias a implementação do Programa ora instituído, bem como o acompanhamento da sua execução pelas Agências da
Previdência Social.
§ 3º O Coordenador poderá requisitar servidores de outros órgãos e entidades para participar dos trabalhos da Comissão.
§ 4º A Comissão reunir-se-á sempre que convocada pelo seu coordenador.
§ 5º As medidas propostas pela Comissão Executiva, na forma do § 2º, devem receber
tramitação prioritária no âmbito dos respectivos Ministérios e do INSS. (Incluído pela Portaria
Interministerial nº 7, de 11.3.2009, republicada no D. O. de 17.3.2009)

§ 6º As recomendações de alteração de atos normativos no âmbito do INSS serão acompanhadas de justificativas, devendo ser aprovadas por maioria absoluta e serão encaminhadas ao Presidente do INSS, para as providências cabíveis. (NR) (Incluído pela Portaria Interministerial nº 7, de 11.3.2009, republicada no D. O. de 17.3.2009)

Art. 3º O Presidente do INSS e o Procurador-Geral Federal poderão, em ato conjunto,
designar Procuradores Federais e servidores do INSS, com ou sem dedicação exclusiva, para
atuarem, em Agências da Previdência Social previamente indicadas, no levantamento das
causas recorrentes de indeferimento de benefícios. (Redação dada pela Portaria Interministerial nº 7,
de 11.3.2009, republicada no D. O. de 17.3.2009)

Parágrafo único. Os Procuradores Federais e servidores do INSS indicados nos termos do caput
relatarão à Comissão Executiva as atividades por eles realizadas, de modo a permitir a identificação
de conflitos jurídicos provenientes da aplicação da legislação previdenciária pelas Agências da
Previdência Social, com proposta de solução em tese a ser aplicada pela Administração em casos
semelhantes." (NR) (Redação dada pela Portaria Interministerial nº 7, de 11.3.2009, republicada no D. O. de 17.3.2009)
Art. 4º Os Procuradores Federais que representam o INSS em juízo ou que prestam consultoria e assessoramento jurídicos à Autarquia e suas autoridades deverão comunicar à Comissão
Executiva os casos identificados de conflito jurídico em matéria previdenciária, havidos em sede
administrativa ou judicial, e que possam ser objeto de resolução administrativa, acompanhados de
proposta de solução em tese a ser aplicada pela Administração em casos semelhantes.
Parágrafo único. A proposta de solução de que trata o caput deste artigo, quando aprovada pela Comissão Executiva, será encaminhada à apreciação do Advogado-Geral da União para os fins previstos nos arts. 40 e 43 da Lei Complementar nº 73, de 1993.
Art. 5º As orientações editadas pelo Ministro da Previdência Social e pelo AdvogadoGeral da União nos termos desta Portaria devem ser aplicadas aos casos semelhantes pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social, pelas Agências da Previdência Social e pelos
Procuradores Federais que representam o INSS em juízo ou que prestam consultoria e assessoramento jurídicos ao INSS e suas autoridades.
§ 1º Havendo ação em juízo, cujo objeto tenha sido disciplinado nos termos do caput, o Procurador Federal que representa judicialmente o INSS deverá adotar o meio legalmente previsto
para adequar a tese de defesa às orientações editadas e, se for o caso, requerer a extinção do feito.
§ 2º Eventuais dúvidas na aplicação das orientações referidas no caput deste artigo pelas
Agências da Previdência Social serão dirimidas pelos Procuradores Federais que tenham
atribuição para lhes prestar consultoria e assessoramento jurídicos em cada localidade.
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Art. 6º Para dar efetividade ao Programa de Redução de Demandas Judiciais do INSS a Comissão Executiva poderá submeter às autoridades competentes propostas de instruções complementares sobre transação e desistência de recursos nas ações de benefícios em que o INSS figure
como réu. (NR) (Redação dada pela Portaria Interministerial nº 7, de 11.3.2009, republicada no D. O. de 17.3.2009)
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Advogado-Geral da União
LUIZ MARINHO
Ministro da Previdência Social
D. O. de 5.6.2008.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 3 DE JUNHO DE 2008.
Dispõe sobre o uso de imóveis do Instituto Nacional
do Seguro Social pela Advocacia-Geral da União.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO e o MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos I e II do parágrafo único do

art. 87 da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos §§ 11, 12 e 13 do artigo 10
da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e no § 3º do art. 16 e no art. 22 da Lei nº 11.457, de
16 de março de 2007,
RESOLVEM:

Art. 1º Fica o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS autorizado a ceder ou locar, à Advocacia-Geral da União, os espaços físicos atualmente destinados às unidades da Procuradoria
Federal Especializada junto ao INSS - PFE/INSS e aos Escritórios de Representação da Procuradoria-Geral Federal, bem como outros espaços ociosos eventualmente existentes, necessários à
instalação de Procuradorias Seccionais Federais nas cidades indicadas no Anexo desta Portaria.
Parágrafo único - A cessão ou locação de que trata este artigo deverá ser efetivada em
até 30 dias após a edição desta Portaria.
Art. 2º Na hipótese de compartilhamento de imóveis entre o INSS e a ProcuradoriaSeccional Federal, efetivada a cessão de que trata o art. 1º, mediante assinatura de termo de
cessão parcial de imóvel com compartilhamento de despesas, a Advocacia-Geral da União
rateará com o INSS as despesas comuns existentes no imóvel proporcionalmente à área por
ela ocupada, em especial em relação aos seguintes serviços:
I - fornecimento de energia elétrica;
II - abastecimento de água e coleta de esgoto;
III - vigilância e segurança;
IV - manutenções elétricas, hidráulicas e prediais;
V - limpeza e conservação;
VI - telefonia, em relação aos números e ramais de uso
exclusivo da unidade da PGF;
VII - manutenção de elevadores; e,
VIII - manutenção de ar condicionado.
§ 1º Na eventualidade de remanejamento das respectivas áreas ocupadas pelo cedente e
pela cessionária, haverá redefinição dos percentuais correspondentes ao rateio de que trata
este artigo, mediante aditamento do termo de cessão.
§ 2º Caberá ao INSS a contratação e a liquidação das despesas comuns referidas no caput deste artigo, em conformidade com os critérios acordados em termo específico a ser firmado com a
AGU, ficando a cargo de cada interessado a contratação de serviços não compartilhados.
§ 3º O INSS ficará responsável pela elaboração e remessa à Advocacia-Geral da União,
até o último dia útil de cada mês, da estimativa de todas as despesas a serem rateadas que
irão ocorrer no mês subseqüente.
§ 4º Deverá a Advocacia-Geral da União efetuar as transferências de recursos ao INSS
nos valores que lhe forem atribuídos consoante o previsto nesta Portaria.
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§ 5º Para o pleno exercício de suas atividades, a Advocacia-Geral da União, mediante prévia
anuência do INSS, poderá realizar adaptações nos espaços a ela destinados, às suas expensas e
sob sua exclusiva responsabilidade, devendo os gastos com essas melhorias, se permanentes,
serem abatidos do valor do rateio mensal devido pela Advocacia-Geral da União.
§ 6º Finda a cessão, as melhorias permanentes serão incorporadas ao imóvel independentemente de indenização.
Art 3º Na hipótese de utilização pela Advocacia-Geral da União de imóvel do INSS que
não esteja ou não permaneça em uso pela própria autarquia, poderá ser celebrado contrato de
locação entre os interessados.
Parágrafo único. Eventuais reformas e benfeitorias permanentes realizadas pela Advocacia-Geral da União no imóvel deverão ser abatidas do valor mensal do aluguel.
Art. 4º As unidades relacionadas no Anexo desta Portaria deverão ser reestruturadas durante o ano de 2008.
§ 1º Havendo a necessidade de utilização de outros imóveis do INSS nos termos desta
Portaria, o Procurador-Geral Federal e o Presidente do INSS poderão definir, em conjunto, a
inclusão, em 2008, de outras localidades não listadas no Anexo.
§ 2º A partir de 2009, a PGF apresentará, anualmente, ao INSS, a relação de localidades
a serem reestruturadas em cada exercício e que demandarão a utilização de imóveis do
INSS, às quais poderão ser acrescidas outras que venham a ser sugeridas pela autarquia.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.
LUIZ MARINHO
Ministro de Estado da Previdência Social
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Advogado-Geral da União
D. O. de 5.6.2008.

ANEXO
Unidades com instalação prevista em Imóveis do INSS
Localidade
Niterói
Cuiabá
Juiz de Fora
Ilhéus
São Bernardo do Campo
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 10, DE 3 DE JUNHO DE 2008.
Dispõe sobre a reestruturação das unidades da
Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - PFE/INSS.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO e o MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
no uso das atribuições que lhes conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos §§ 11, 12 e 13 do artigo 10 da Lei nº 10.480, de 2 de
julho de 2002, e no § 3º do art. 16 e no art. 22 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007,
RESOLVEM:

Art. 1º A representação judicial do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS será gradativamente assumida pela Adjuntoria de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, pelas
Procuradorias Regionais Federais, pelas Procuradorias Federais nos Estados, pelas Procuradorias Seccionais Federais e pelos respectivos Escritórios de Representação.
Art. 2º Para viabilizar a defesa judicial do INSS, a autarquia, às suas expensas, deverá disponibilizar acesso aos sistemas corporativos da Previdência Social às unidades da Procuradoria-Geral
Federal - PGF citadas no art. 1º desta Portaria, inclusive às não instaladas em imóveis do INSS.
Parágrafo único - Deverá também ser disponibilizado, às expensas do INSS, acesso
"Virtual Private Network" - VPN aos Procuradores Federais que estejam representando
judicialmente o INSS nas unidades da Procuradoria-Geral Federal referidas no caput.
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Art. 3º Fica autorizada a cessão temporária para a Advocacia-Geral da União dos equipamentos de informática e mobiliário que estejam à disposição da Procuradoria Federal Especializada
junto ao INSS - PFE/INSS e dos Escritórios de Representação da Procuradoria-Geral Federal.
Parágrafo único - Os bens referidos no caput deste artigo serão gradualmente restituídos
ao INSS na medida de sua substituição por bens de propriedade da União.
Art. 4º A Advocacia-Geral da União deverá assumir o fornecimento de material de escritório, transporte e insumos de informática, bem como a viabilização de pagamento de diárias, passagens e despesas processuais relacionadas às atividades das unidades da Procuradoria-Geral Federal a partir da reestruturação das unidades da PGF em cada localidade.
Art. 5º À medida da efetivação da reestruturação das unidades da PGF, o INSS cederá os
servidores em exercício na PFE/INSS para a Advocacia-Geral da União, mediante anuência
destes, sem qualquer prejuízo remuneratório, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar
nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 .
Art. 6º As unidades relacionadas no Anexo desta Portaria deverão ser reestruturadas durante o ano de 2008
§ 1º Havendo a necessidade de utilização de recursos do INSS nos termos desta Portaria,
o Procurador-Geral Federal e o Presidente do INSS poderão definir, em conjunto, a reestruturação, ainda em 2008, de outras localidades não listadas no Anexo.
§ 2º A partir de 2009, a PGF apresentará, anualmente, ao INSS, a relação de localidades
a serem reestruturadas em cada exercício, às quais poderão ser acrescidas outras que venham
a ser sugeridas pela autarquia.
Art. 7º A PGF deverá garantir a manutenção, na PFE/INSS, de Procuradores Federais em número suficiente para desenvolver as atividades de consultoria e assessoramento jurídico da autarquia.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Advogado-Geral da União
LUIZ MARINHO
Ministro de Estado da Previdência Social
D. O. de 5.6.2008.

ANEXO
Unidades com instalação prevista para 2008
Localidades
Niterói
Cuiabá
Juiz de Fora
Ilhéus
São Bernardo do Campo
Brasília
Joinville
Londrina
Imperatriz
Mossoró
Cascavel
Porto Alegre
Palmas
São Paulo
Florianópolis
Belo Horizonte
Santos
Chapecó
Criciúma
Blumenau
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Varginha
Campinas
Pelotas
Curitiba
Macapá
Manaus
Osasco
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 16, DE 30 DE JULHO DE 2008.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO e o MINISTRO DA FAZENDA , no uso de suas atri-

buições legais, resolvem:
Art. 1º O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional e o Consultor-Geral da União indicarão à Corregedoria-Geral da Advocacia da União, o total de
quarenta Advogados da União e Procuradores da Fazenda Nacional, estáveis no serviço
público, em exercício nos seus respectivos órgãos de direção superior ou de execução.
§ 1º A indicação a que se refere o caput observará o quantitativo proporcional ao número de cargos ocupados nos órgãos de direção superior ou de execução.
§ 2º O quantitativo proporcional será aferido pela Corregedoria com base no número de
cargos ocupados em cada órgão no primeiro dia de abril do ano correspondente à indicação.
§ 3º As autoridades referidas no caput informarão à Corregedoria:
I - até o dia quinze de abril de cada ano, o número de cargos ocupados em seus respectivos órgãos, observado o disposto no § 2º deste artigo; e
II - até o primeiro dia útil de junho, os nomes e respectivas unidades de lotação e exercício dos membros indicados na forma do art. 2º.
§ 4º A Corregedoria informará às autoridades referidas no caput, até o último dia útil de
abril, o quantitativo de membros que cada qual deverá indicar.
§ 5º Na hipótese de o quantitativo aferido para cada órgão apresentar números não inteiros, a Corregedoria procederá à adequação, observada a regra da proporcionalidade.
Art. 2º Na apresentação de nomes, as autoridades referidas no art. 1° procederão, preferencialmente:
I - à distribuição eqüitativa entre as Unidades Regionais;
II - à indicação de pelo menos um membro com exercício na sede de cada Unidade Regional.
Parágrafo único. Para fins desta Portaria, considera-se Unidade Regional o limite territorial de competência de cada Tribunal Regional Federal.
Art. 3º Na hipótese de inobservância do disposto no art. 1º, § 3º, inciso II, o CorregedorGeral da Advocacia da União procederá de ofício a designação.
Parágrafo único. A designação prevista no caput tem caráter obrigatório e irrecusável.
Art. 4º Os quarenta membros da instituição indicados formarão, a partir do dia 15 de agosto de cada ano, quadro de servidores que deverão se dedicar exclusivamente às atividades que lhes forem atribuídas pela Corregedoria, seja de natureza disciplinar ou correicional,
podendo, inclusive, exercê-las em unidades subordinadas administrativamente à AdvocaciaGeral da União, a serem designadas pelo Corregedor-Geral da Advocacia da União.
§ 1º A dedicação exclusiva dos membros indicados em determinado ano se encerrará no dia
31 de julho do ano subseqüente à indicação dos seus nomes, ou até a conclusão dos trabalhos que
lhes forem atribuídos pela Corregedoria, prevalecendo o que ocorrer por último.
§ 2º O titular da unidade de exercício dos membros indicados deverá adotar as providências necessárias à redistribuição interna dos serviços.
§ 3º Os membros indicados não poderão sofrer restrição de qualquer natureza em decorrência da indicação dos seus nomes na forma desta Portaria, assegurando-se-lhes o direito de
retornar, preferencialmente, ao mesmo setor ou área em que atuavam no seu órgão de origem, após encerrado o período em que estiveram à disposição da Corregedoria.
§ 4º A atividade dos membros indicados é considerada de natureza relevante.
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Art. 5º A Corregedoria deverá promover, juntamente com a Escola da Advocacia-Geral da
União, treinamentos em processo administrativo disciplinar e atividade correicional para os Advogados da União e Procuradores da Fazenda Nacional indicados nos termos desta Portaria.
Art. 6º Na constituição das comissões processantes, a Corregedoria deverá observar, preferencialmente, a designação de Advogados da União ou Procuradores da Fazenda Nacional lotados ou em
exercício na área territorial da Unidade Regional em que forem promovidos os trabalhos apuratórios.
Art. 7º Os órgãos de direção superior e de execução da Advocacia-Geral da União ou de seus
órgãos vinculados deverão prestar todo o apoio logístico, material e humano necessários à garantia da celeridade e ao bom andamento dos trabalhos de natureza disciplinar ou correicional.
Parágrafo único. O apoio humano a que se refere este artigo também abrange a indicação de defensores para os acusados ou indiciados em processos de natureza disciplinar
sempre que a medida se mostrar necessária.
Art. 8º A composição do quadro de Advogados da União e Procuradores da Fazenda
Nacional destinado à composição das comissões processantes deverá ser renovada anualmente, obedecidos os critérios estabelecidos nesta Portaria.
Parágrafo único. No mínimo um terço dos membros indicados na forma desta Portaria
deverá ser reconduzido para o período subseqüente.
Art. 9º As questões surgidas em decorrência da aplicação desta Portaria serão resolvidas
por ato conjunto do Corregedor-Geral da Advocacia da União, do Procurador-Geral da
União, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Consultor-Geral da União.
Art.10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Fica revogada a Portaria AGU nº 426, de 1 de abril de 2008.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Advogado-Geral da União
GUIDO MANTEGA
Ministro da Fazenda
D. O. de 31.7.2008.

PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 22 DE JANEIRO DE 2009.
Cria e disciplina, no âmbito da ProcuradoriaGeral Federal, os grupos de discussão temática
referentes às suas áreas de atuação.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO e o PROCURADOR-GERAL FEDERAL,

no uso das competências de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do art. 2º do
Decreto nº 6.120, de 29 de maio de 2007 e os incisos I e VIII do parágrafo 2º, do art. 11 da
Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, considerando o disposto na Portaria AGU nº 1831, de
22 de dezembro de 2008 e tendo em vista a distribuição das atividades de contencioso nos
órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal em áreas temáticas, resolvem:
Art. 1º Criar, no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, os seguintes grupos virtuais de
discussão temática:
I - Cobrança e Recuperação de Créditos;
II - Desenvolvimento Agrário e Desapropriações;
III - Desenvolvimento Econômico;
IV - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia;
V - Indígena;
VI - Infra-Estrutura;
VII - Licitações, Contratos e Patrimônio;
VIII - Meio Ambiente;
IX - Previdência e Assistência Social;
X - Saúde;
XI - Servidor Público e Pessoal; e
XII - Gestores.
§ 1º Os grupos de discussão temática da Procuradoria-Geral Federal serão formados com o objetivo de trocar informações, experiências e subsídios relacionados a cada área temática de atuação, no
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interesse da administração, e constituídos por integrantes da carreira de Procurador Federal, usuários
de Correio Eletrônico institucional da Advocacia-Geral da União, nos termos desta Portaria.
§ 2º As discussões dos grupos dar-se-ão através de correio eletrônico, mediante a utilização de listas de distribuição de e-mail criadas especialmente para esse fim, cujos endereços eletrônicos serão oportunamente informados na página da Procuradoria-Geral Federal no
Portal de Informações e Serviços da AGU na internet.
§ 3º O encaminhamento de mensagens para o grupo de discussão temática somente poderá ser realizado pelos membros do respectivo grupo e pela Advocacia-Geral da União ou
Procuradoria-Geral Federal.
Art. 2º São membros efetivos de cada grupo específico de discussão temática todos os Procuradores Federais que estiverem atuando na área temática do respectivo grupo de discussão.
Parágrafo único. O grupo de discussão de que trata o inciso XII do art. 1º destina-se à
troca de experiências e disseminação de informações relacionadas às áreas de gestão administrativa, planejamento e assuntos estratégicos da Procuradoria-Geral Federal, e será composto pelos responsáveis pelas Procuradorias Regionais Federais, Procuradorias Federais
nos Estados, Procuradorias Seccionais Federais e Escritórios de Representação.
Art. 3º São membros facultativos de cada grupo de discussão temática:
I - o Procurador-Geral Federal, o Subprocurador-Geral Federal, o Chefe de Gabinete, o
Adjunto de Consultoria e seu eventual substituto, o Adjunto de Contencioso e seu eventual
substituto, o Coordenador-Geral de Projetos e Assuntos Estratégicos, o Coordenador-Geral
de Planejamento e Gestão, o Coordenador-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos, o
Coordenador-Geral de Pessoal e os Chefes de Divisão da Procuradoria-Geral Federal;
II - os Procuradores-Chefes das Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações
públicas federais;
III - os responsáveis pelas Procuradorias Regionais Federais e seus substitutos;
IV - os responsáveis pelas Procuradorias Federais nos Estados e seus substitutos;
V - os responsáveis pelas Procuradorias Seccionais Federais e seus substitutos;
VI - os responsáveis pelos Escritórios de Representação da Procuradoria-Geral Federal e
seus substitutos; e
VII - os Procuradores Federais que formalizarem pedido específico às suas chefias imediatas visando inserção em outras listas que não sejam as de seu grupo temático de atuação
para acompanhar as discussões em matéria de seu interesse.
§ 1º Os membros facultativos elencados no inciso I poderão, independentemente de participarem do grupo de discussão temática, enviar mensagens para os diversos grupos.
§ 2º Os membros facultativos arrolados nos incisos II a VI poderão, independentemente
de participarem do grupo de discussão temática, enviar mensagens para os diversos grupos
através do e-mail institucional do órgão que representam após cadastramento que deverá ser
solicitado ao gestor da respectiva lista pelo endereço eletrônico pgf.gestao@agu.gov.br.
§ 3º O recebimento de resposta às mensagens encaminhadas na forma dos §§ 1º e 2º somente ocorrerá quando esta for encaminhada também ao correio eletrônico do remetente,
haja vista que apenas os membros efetivos dos grupos receberão as mensagens encaminhadas à respectiva lista de distribuição.
Art. 4º Compete ao Coordenador-Geral de Projetos e Assuntos Estratégicos da PGF:
I - coordenar e supervisionar os grupos de discussão temática;
II - propor a criação de novos grupos de discussão e a modificação ou a extinção daqueles já existentes;
III - decidir e aplicar as sanções previstas na presente Portaria; e
IV - designar, para cada grupo de discussão:
a) um moderador, a quem competirá colocar assuntos em discussão, participar das discussões
com pareceres técnicos ou esclarecimentos, zelar pelo respeito à presente norma e às normas de boa
convivência, denunciando ao Coordenador a prática de atos ilícitos ou expressamente vedados; e
b) um gestor e um gestor substituto, a quem competirá cadastrar os membros obrigatórios de cada grupo, manter atualizados os endereços de correio eletrônico, inserir ou excluir
os membros facultativos, fazer cumprir as sanções aplicadas e desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Coordenador.
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Art. 5º São deveres dos membros dos grupos de discussão temática:
I - utilizar a ferramenta de distribuição de mensagens exclusivamente para troca de mensagens que sejam de interesse institucional do grupo de discussão;
II - não permitir acesso de terceiros às listas de distribuição de e-mail;
III - guardar sigilo funcional sobre as discussões travadas nos respectivos grupos; e
IV - notificar ao moderador de cada grupo de discussão quando do recebimento de mensagens que contrariem o disposto nesta Portaria.
Art. 6º Tendo em vista as disposições dos arts. 6º e 7º da Portaria AGU nº 1831, de 22 de dezembro de 2008, e do art. 5º desta Portaria, os membros dos grupos que infringirem as disposições
mencionadas, sem prejuízo da apuração de responsabilidade funcional, estarão sujeitos às seguintes
sanções aplicadas pelo Coordenador-Geral de Projetos e Assuntos Estratégicos da PGF:
I - admoestação, ao incidirem uma vez nas práticas de que tratam os incisos IV, V e VI do art.
6º da Portaria AGU nº 1831 ou não observarem o disposto no inciso IV do art. 5º desta Portaria;
II - suspensão do grupo de discussão, por 60 dias, ao incidirem pela segunda vez nas
práticas de que tratam os incisos IV, V e VI do art. 6º da Portaria AGU nº 1831 ou violarem
o disposto no inciso I, do art. 5º desta Portaria;
III - exclusão do grupo de discussão, ao incidirem pela terceira vez nas práticas de que
tratam os incisos IV, V, VI do art. 6º da Portaria AGU nº 1831 ou violarem o disposto nos
incisos II e III do art. 5º desta Portaria; e
IV - exclusão do grupo de discussão, ao incidirem uma vez nas práticas de que tratam os
incisos I, II, III, VII e VIII do art. 6º da Portaria AGU nº 1831, de 22 de dezembro de 2008.
Parágrafo único. Quando da aplicação das sanções previstas nos incisos II, III e IV deverá ser comunicada a Adjuntoria de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal para apuração
de eventual responsabilidade administrativa disciplinar.
Art. 7º O tamanho das mensagens, incluindo arquivos anexos, bem como, a quantidade
máxima de destinatários serão aqueles determinados pela Advocacia-Geral da União para
uso funcional do correio eletrônico institucional.
Art. 8º O disposto nesta portaria aplica-se aos grupos de discussão temática já existentes
na Procuradoria-Geral Federal e, em especial, aos grupos de discussão dos ProcuradoresChefes das IFES e dos Procuradores-Chefes dos Órgãos Reguladores, bem como aos demais
que venham a ser criados entre os demais Procuradores-Chefes.
Art. 9º Compete à Coordenação-Geral de Projetos e Assuntos Estratégicos da PGF dirimir eventuais dúvidas decorrentes da aplicação deste ato.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO COSTA GAMA
Advogado-Geral da União Substituto
MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS
Procurador-Geral Federal
D. O. de 23.1.2009.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 19, DE 2 DE JUNHO DE 2009.
Dispõe sobre o registro das atividades funcionais
dos Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Federais, Procuradores do Banco Central do Brasil e dos integrantes do Quadro Suplementar da Advocacia-Geral
da União, de que trata o art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, o MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA e o PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, no uso de suas atribuições legais e regula-

mentares, tendo em vista o disposto no art. 19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
no art. 1º, inciso I, do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, no Parecer (vinculante)
GQ -24 e no Parecer (vinculante) GQ-145,
RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria disciplina o registro das atividades funcionais, preparatórias e conexas com as atribuições dos Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Procu− 23/PC −
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radores Federais, Procuradores do Banco Central do Brasil e dos integrantes do Quadro
Suplementar da Advocacia-Geral da União, de que trata o art. 46 da Medida Provisória nº
2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
Art. 2º Os titulares dos cargos referidos no art. 1º deverão preencher, na forma do Anexo
desta Portaria, a folha de registro de atividades, mensalmente distribuída pela chefia imediata.
§ 1º O campo "Registros Adicionais" destina-se a anotações resumidas de atividades não
registradas de forma física ou eletrônica pelos órgãos de exercício dos titulares dos cargos
referidos no art. 1º, tais como:
I - pesquisa e estudo jurídicos referentes a caso sob exame;
II - comparecimento a órgão judicial ou acompanhamento de audiências judiciais referente a caso de interesse da Administração Federal;
III - comparecimento ou participação em reuniões externas de interesse da Administração Federal;
IV - participações, como ouvinte ou expositor, em conferências, congressos, palestras e
congêneres de interesse da Administração Federal.
§ 2º A folha de registro poderá assumir formato eletrônico, assegurada a garantia de autenticidade.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor no dia 1º de julho de 2009.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Advogado-Geral da União
GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
D. O. de 3.6.2009.

FOLHA DE REGISTRO DE ATIVIDADES
NOME:
CARGO EFETIVO:
UNIDADE DE EXERCÍCIO:
MÊS/ANO:
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ASSINATURA

REGISTROS ADICIONAIS
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24
25
26
27
28
29
30
31
VISTO:
_______________________________________________________
Assinatura do chefe imediato
NOME DO CHEFE IMEDIATO:
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO:
CAMPO PARA ANOTAÇÕES ADICIONAIS:

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 20, DE 2 DE JUNHO DE 2009.
Dispõe sobre o exercício da atividade de magistério por Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Federais, Procuradores do Banco Central do Brasil e pelos integrantes do Quadro Suplementar da Advocacia-Geral
da União, de que trata o art. 46 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, o MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA e o PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o

inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e, tendo em vista o disposto no inciso XVI
do art. 37 da Constituição Federal e no art. 6º da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008,
RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o exercício da atividade de magistério por Advogados
da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Federais, Procuradores do Banco Central do Brasil e por integrantes do Quadro Suplementar da Advocacia-Geral da União,
de que trata o art. 46 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
Art. 2º Os titulares dos cargos de que trata o art. 1º, deverão apresentar à chefia imediata
o Planejamento Individual de Atividades de Magistério, na forma do Anexo I.
§ 1º O Planejamento Anual deve ser apresentado até o dia 15 de fevereiro de cada ano e o
semestral até 15 de fevereiro ou agosto, conforme se refira ao primeiro ou ao segundo semestre.
§ 2º Caso surja a pretensão de exercício do magistério após as datas previstas no § 1º, o
documento correspondente deverá ser imediatamente submetido à chefia imediata, assim
como eventuais modificações do planejamento já apresentado.
Art. 3º O Planejamento Individual de Atividades de Magistério será avaliado quanto à
compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo e com a jornada de trabalho semanal de quarenta horas a que estão sujeitos os titulares dos cargos referidos no art. 1º.
§1º A incompatibilidade do Planejamento Individual de Atividades de Magistério com as
atribuições do cargo deverá ser declarada, motivadamente, pela chefia imediata, cientificando-se imediatamente o servidor interessado.
§ 2º No prazo de dez dias da comunicação referida no § 1º, o servidor poderá interpor
recurso hierárquico, sem efeito suspensivo.
Art. 4º Caracteriza incompatibilidade com as atribuições do cargo público, independentemente de qualquer avaliação pela chefia imediata, o Planejamento Individual de Atividades de Magistério que contiver previsão de carga horária superior a vinte horas semanais de
magistério, efetivamente prestadas em sala de aula, de segunda à sexta-feira.
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Art. 5º Não serão incluídas no Planejamento Individual de Atividades de Magistério as atividades devidamente autorizadas pela chefia imediata relacionadas com a realização de curso
ou treinamento promovido por órgão da Advocacia-Geral da União, notadamente, a Escola
Superior da Advocacia-Geral da União, ou no âmbito da capacitação de servidores públicos.
Art. 6º Compete à chefia imediata consolidar, semestralmente, os planejamentos apresentados.
Parágrafo único. A consolidação dos Planejamentos Individuais de Atividades de Magistério
deverá ser encaminhada, até os dias 1º de março e 1º de setembro de cada ano, ao Corregedor-Geral
da Advocacia da União, ao Procurador-Geral Federal, ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou
ao Procurador-Geral do Banco Central do Brasil, conforme o caso, na forma do Anexo II.
Art. 7º Esta Portaria aplica-se inclusive às atividades docentes desempenhadas ou previstas
em cursos preparatórios para ingresso em carreiras públicas e em cursos de pós-graduação.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor em 1º de julho de 2009.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Advogado-Geral da União
GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
D. O. de 3.6.2009.

ANEXO I
PLANEJAMENTO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO
DADOS PESSOAIS:
NOME
CARGO EFETIVO
CARGO COMISSIONADO
TITULAÇÃO ACADÊMICA
UNIDADE DE LOTAÇÃO
UNIDADE DE EXERCÍCIO
PERÍODO COMPREENDIDO:
ANO
ABRANGÊNCIA
(
(
(
APRESENTAÇÃO
(
(

) ANO COMPLETO
) PRIMEIRO SEMESTRE
) SEGUNDO SEMESTRE
) INÉDITO
) MODIFICAÇÃO

AULAS PRESENCIAIS MINISTRADAS:
DISCIPLINA
DIAS DA SEMANA

HORÁRIO

ESTABELECIMENTO

ATIVIDADES ACADÊMICAS QUE NÃO EXIGEM PRESENÇA EFETIVA EM SALA DE AULA:
NATUREZA DA
QUANTIDADE DE HORAS
ESTABELECIMENTO
ATIVIDADE
SEMANAIS
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

ANEXO II
CONSOLIDAÇÃO DOS PLANEJAMENTOS INDIVIDUAIS DE ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO
PERÍODO COMPREENDIDO:
ANO
ABRANGÊNCIA ( ) PRIMEIRO SEMESTRE
( ) SEGUNDO SEMESTRE
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO JURÍDICO
Nome do titular da chefia imediata
Quantidade de advogados públicos subordinados em exercício
Quantidade de advogados públicos que declararam exercer o
magistério
Quantidade de cópias anexas de Planejamentos Individuais de
Atividades de Magistério
Quantidade de cópias anexas de análises de Planejamentos
Individuais de Atividades de Magistério
Quantidade de análises efetuadas
Quantidade de comunicações de incompatibilidade e de cópias da
ciência do interessado
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RESOLUÇÃO Nº 01, DE 14 DE JULHO DE 2000.
Dispõe sobre o REGIMENTO INTERNO do
Conselho Superior da Advocacia-Geral da União/CS/AGU.
O CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso IV, art. 7º, da Lei Complementar nº 73, de 10
de fevereiro de 1993, RESOLVE editar seu REGIMENTO INTERNO, com a estrutura formal
definida nos termos seguintes:
DA DEFINIÇÃO

Art. 1º O Conselho Superior da Advocacia-Geral da União é órgão colegiado de direção
superior, dotado de prerrogativas de auto-regulamentação e de poder decisório sobre as
matérias de sua competência, sendo aqui designado, também, pela sigla CS/AGU.
DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º O Conselho Superior da Advocacia-Geral da União se compõe de oito membros,
sendo cinco natos e três eleitos, a saber:
I – membros natos:
a) o Advogado-Geral da União, que o presidirá;
b) o Procurador-Geral da União;
c) o Procurador-Geral da Fazenda Nacional;
d) o Consultor-Geral da União;
e) o Corregedor-Geral da União.
II – membros eleitos:
a) representante da carreira de Advogado da União;
b) representante da carreira de Procurador da Fazenda Nacional;
c) representante da carreira de Assistente Jurídico.
§ 1º Cada representante das carreiras da Advocacia-Geral da União será eleito, juntamente com o respectivo suplente, para mandato de dois anos, vedada a recondução;
§ 2º Na eleição dos membros de que trata o inciso II deste artigo, serão observadas regras definidas pelo Advogado-Geral da União, que poderá delegar esta atribuição aos dirigentes dos órgãos a que pertençam as respectivas carreiras.
§ 3º Os membros natos e os eleitos têm direito de voz e voto, nas reuniões do Conselho,
cabendo ao Presidente o voto de desempate .
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3º O Conselho Superior da Advocacia-Geral da União tem as seguintes atribuições:
I – propor, organizar e dirigir os concursos de ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral
da União;
II – organizar as listas de promoção e de remoção;
III – julgar recursos e reclamações contra a inclusão, exclusão e classificação nas listas a que
se refere o inciso II deste artigo, bem assim encaminhá-los ao Advogado-Geral da União;
IV – decidir, com base no parecer previsto no art. 5º, inciso V, da LC 73/93, sobre a
confirmação no cargo ou exoneração dos membros das Carreiras da Advocacia-Geral da
União submetidos a estágio confirmatório;
V – editar, aditar e modificar seu regimento interno;
VI – aprovar a lista de promoções dos membros efetivos das carreiras da AdvocaciaGeral da União, com estrita observância aos critérios, interstícios, requisitos e mensurações
definidos em Lei;
VII – dirimir todas as questões suscitadas no decorrer de suas atividades institucionais.
DO FUNCIONAMENTO

Art. 4º O Conselho Superior da Advocacia-Geral da União reunir-se-á, em sessões ordinárias, uma vez por mês e, extraordinárias, sempre que necessário a apreciar e decidir sobre
matérias relevantes e inadiáveis.
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§ 1º As sessões serão presididas pelo Advogado-Geral da União, por seu substituto legal
ou, na ausência deste, por Conselheiro nato, observada a ordem prevista no inciso II do
artigo 8º da Lei Complementar nº 73/93.
§ 2º As sessões somente se realizarão com a presença da maioria absoluta dos membros
efetivos do Conselho (metade mais um).
§ 3º Os demais membros natos podem também ser representados pelos respectivos substitutos legais.
Art. 5º No exercício de suas atribuições, em especial as de natureza decisória, o
CS/AGU atenderá aos princípios constitucionais relativos à administração pública e ao
disposto nas Leis nºs 8.112, de 11.12.1990, e 9.784, de 29.01.1999, bem assim na legislação
específica de vigência subseqüente.
Parágrafo único. No julgamento de reclamações e recursos, o CS/AGU pautar-se-á pelo princípio da simplificação dos atos processuais, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
DO PRESIDENTE

Art. 6º Compete ao Presidente:
I – representar, interna e externamente, o Conselho;
II – adotar todas as providências administrativas necessárias ao funcionamento regular
do órgão;
III – informar ao Conselho reunido as medidas de caráter administrativo já adotadas ou a
adotar;
IV – distribuir comunicados à mídia a respeito de matéria da competência do Conselho,
quando a notícia se tornar imprescindível aos superiores interesses da Administração;
V – requerer às autoridades ou repartições públicas documentos ou informações indispensáveis à deliberação do Conselho, podendo delegar esta atribuição a membro do colegiado;
VI – requisitar o apoio administrativo de qualquer dos órgãos da Advocacia Geral da União,
para auxiliá-lo na condução dos trabalhos de secretaria, inclusive na lavratura de atas;
VII – assinar os termos de abertura e encerramento do livro destinado à lavratura das atas dos trabalhos do CS/AGU, rubricando as suas páginas;
VIII – convocar as sessões do Conselho;
IX – estabelecer a ordem do dia a ser observada em cada sessão;
X– designar relator para os assuntos constantes da pauta;
XI – verificar, ao início de cada sessão, a existência de "quorum", na forma prevista neste regimento;
XII – resolver as questões de ordem e decidir a respeito das reclamações que, porventura, surgirem;
XIII – assinar, juntamente com o Secretário e os demais membros do Conselho, a ata da
sessão anterior, uma vez aprovada;
XIV – submeter a exame a matéria constante da ordem do dia e, se for o caso, à votação,
proclamando o resultado;
XV – votar, na condição de membro do Conselho e, no caso de empate, dar o voto de qualidade;
XVI – manter a ordem das sessões;
XVII – dar execução às deliberações do Conselho;
Parágrafo único. Havendo excessos durante as sessões ou infringência às disposições do
regimento, é facultado ao Presidente suspender ou encerrar a sessão, no uso dos poderes
ordinatórios constantes do inciso XVI, sem prejuízo de outras medidas necessárias à ordem
e disciplina dos trabalhos.
DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS SOBRE CONCURSOS, ESTÁGIOS CONFIRMATÓRIOS E
PROMOÇÕES

Art. 7º A seleção de candidatos, para provimento de cargos das carreiras da Advocacia
Geral da União, mediante concurso público de provas e títulos, observará o procedimento
previsto nos "Manuais de Concurso" e editais correspondentes.
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Art. 8º Os processos seletivos para provimento de cargos das carreiras da Advocacia Geral da União devem ser precedidos de regulamentação normativa baixada pelo CS/AGU.
Art. 9º. Para a execução das várias etapas dos concursos, o CS/AGU poderá autorizar o
Advogado-Geral da União a celebrar convênio com instituições públicas especializadas em
trabalhos da espécie.
§ 1º As instituições conveniadas assumem a responsabilidade pelo cumprimento de todas as prescrições legais e regulamentares, sob fiscalização direta e imediata dos delegados
do Conselho, a serem, em cada caso, designados pelo Presidente do CS/AGU.
§ 2º Junto à instituição conveniada poderá funcionar banca examinadora, constituída de
juristas ou de professores universitários, escolhidos de comum acordo com o CS/AGU, que
se encarregará de corrigir as provas, atribuir-lhes as notas e emitir pareceres sobre eventuais
recursos de candidatos que se considerarem prejudicados.
Art. 10. Durante a execução de concursos realizados diretamente ou mediante convênio,
o CS/AGU manter-se-á em regime de convocação permanente, para dirimir dúvidas ou dar
solução a eventuais casos omissos na regulamentação dos eventos.
Art. 11. Sempre que algum candidato venha a impetrar medida judicial, obtendo liminar,
o caso será, imediatamente, levado ao Presidente do Conselho, que adotará as providências
inadiáveis, inclusive o cumprimento de mandados judiciais, prestando as informações requisitadas, dentro dos prazos assinados.
Parágrafo único. A matéria de que trata o caput será submetida ao Conselho na primeira
reunião posterior às ocorrências.
Art. 12. O CS/AGU, com base no parecer da Corregedoria-Geral previsto no artigo 5º,
inciso V, da Lei Complementar nº 73/93, decidirá sobre a confirmação dos novos membros
nos cargos das carreiras da Advocacia-Geral da União, ou exoneração de qualquer deles que
não tenha sido aprovado no estágio confirmatório.
Art. 13. Ultrapassado o estágio confirmatório, os membros efetivos das três carreiras da
Advocacia-Geral da União ficam submetidos ao regime próprio de acesso em cada carreira,
observados os critérios estabelecidos no regulamento de promoções que será baixado mediante resolução do Conselho.
§ 1º A participação de membros efetivos das carreiras da Advocacia Geral da União nos
cursos de formação e aperfeiçoamento de que trata art. 39, § 2º, da Constituição Federal,
configura requisito ponderável para promoção”.
§ 2º O Conselho Superior, com o auxílio dos demais órgãos superiores e da Diretoria-Geral
de Administração da Advocacia-Geral da União, organizará as listas de promoção dos membros
efetivos das carreiras do órgão e adotará as providências cabíveis para preenchimento de vagas
ocorridas, nos níveis intermediário e final de cada carreira, até 30 de junho e 31 de dezembro de
cada ano, obedecidos, alternadamente, os critérios de antigüidade e merecimento.
DAS REUNIÕES DE TRABALHO

Art. 14. Aberta a sessão pelo Presidente, após verificação do quorum regimental, será
observada a seguinte ordem de providências:
I – leitura da ata da sessão anterior e do expediente recebido, com discussão, aprovação
e destinação adequada, devendo ser firmada a ata pelos respectivos membros participantes e
Secretário do Conselho;
II – apresentação da pauta dos trabalhos – caso não tenha sido, previamente, remetida
aos Conselheiros -, discussão e votação das matérias nela contidas, vedada a inclusão de
assunto não previsto;
III – comunicações preliminares do Presidente sobre os objetivos da reunião;
IV – informações prestadas pelos Conselheiros, pertinentes aos assuntos em pauta;
V – apreciação das matérias com observância da ordem estabelecida na pauta, que só
poderá ser invertida se demonstradas e acolhidas, pela maioria dos presentes, razões quanto
à conveniência e à oportunidade da providência.
− 5/CS −

NORMAS DA AGU

Atos do Conselho Superior da AGU

§ 1º Encerrados os debates sobre cada item da pauta, o Presidente declarará iniciada a
votação, passando a palavra ao Relator – quando for o caso -, e, em seguida, aos demais
Conselheiros, na ordem da composição do Conselho.
§ 2º O voto do Presidente será proferido em último lugar, ressalvada sua manifestação a
título de desempate, na forma do artigo 6º, inciso XV, in fine, deste Regimento.
Art. 15. Concluídos todos os trabalhos, o Presidente marcará a data da reunião ordinária do
Conselho para o mês seguinte, fará suas considerações finais e declarará encerrada a sessão.
Parágrafo único. Da reunião será lavrada ata, podendo ser admitida a adoção de sistema
de registro eletrônico.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Este regimento será atualizado, tanto que a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União passe por alterações que se reflitam nas atribuições do Conselho.
Art. 17. É facultado ao CS/AGU organizar súmula de suas decisões.
§ 1º Aprovadas as súmulas, seu enunciado será levado a publicação no Diário Oficial da
União, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data da sessão que as tiver adotado.
§ 2º As súmulas somente produzirão seus efeitos a partir da publicação.
Art. 18. Os Conselheiros, quando em gozo de férias, sujeitar-se-ão à respectiva suspensão, podendo retornar ao exercício de suas funções no Conselho, desde que reconhecida a
necessidade do serviço, por declaração e convocação do Advogado-Geral da União.
Art. 19. As eventuais omissões normativas deste Regimento serão supridas por decisão
majoritária do CS/AGU.
Brasília (DF), 14 de julho de 2000
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 14 DE MAIO DE 2002.
Dispõe sobre os critérios disciplinadores dos
concursos públicos de provas e títulos destinados
ao provimento de cargos de Advogado da União e
de Procurador da Fazenda Nacional de 2ª Categoria das respectivas. Carreiras da AdvocaciaGeral da União. (redação alterada pelas Resoluções nºs 3, 4, 5, 1 e 2, de 26 de agosto de 2002, 29
de março de 2004, 22 de abril de 2004, 11 de janeiro de 2006 e 8 de abril de 2008, respectivamente)338

O CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no exercício
das atribuições que lhe conferem os arts. 7º, I e parágrafo único e 21, § 5º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto em seu Regimento
Interno, em especial os arts. 7º a 11, resolve:
I - DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS
Art. 1º A Advocacia-Geral da União realizará, sob a organização e a direção de seu Conselho
Superior, concursos públicos, de provas e títulos, para provimento de cargos efetivos de cada uma
das Carreiras da Instituição. (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
§ 1º Os concursos terão desenvolvimento autônomo e observarão o disposto nesta Resolução e no respectivo Edital.
§ 2º Na aplicação da presente Resolução e dos editais regedores dos concursos, deverão
ser respeitadas, a Constituição, a Lei Complementar nº 73, de 1993, e os demais textos
normativos a propósito incidentes.
Art. 2º O provimento dos cargos de Advogado da União e de Procurador da Fazenda
Nacional ocorrerá mediante a nomeação, em caráter efetivo, dos candidatos habilitados nos
338
“(Publicação do texto alterado e consolidado da Resolução nº 1, de 14 de maio de 2002, determinada pelo artigo
3º da Resolução nº 3, de 26 de agosto de 2002, artigo 2º da Resolução nº 4, de 29 de março de 2004, artigo 2º da
Resolução nº 5, de 22 de abril de 2004, artigo 2º da Resolução nº 1, de 11 de janeiro de 2006 e artigo 2º da Resolução
nº 2, de 8 de abril de 2008)”
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respectivos concursos, observada a ordem de sua classificação final. (redação alterada pela
Resolução nº 3, de 26 de agosto de 2002)
Parágrafo único. A posse dos nomeados terá como pressuposto a verificação de estarem
aptos, física e mentalmente, para o exercício do cargo, na forma do artigo 45 desta Resolução, além do atendimento das outras exigências da legislação.
Art. 3º Os cargos a que se referem os artigos anteriores compõem as categorias iniciais das
Carreiras de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional e a eles correspondem as
atribuições de representação judicial e extrajudicial da União, bem como aquelas de assessoramento jurídico ao Poder Executivo. (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
Art. 4º A investidura em cargo de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional conferirá, aos seus titulares, a qualidade de Membro efetivo da Advocacia-Geral da
União e os respectivos direitos, deveres, proibições e impedimentos, inclusive a expressa
vedação de exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais. (redação alterada pela
Resolução nº 3, de 26 de agosto de 2002)
Art. 5º Na hipótese de, no curso dos certames, vagarem ou serem criados cargos de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional de 2ª Categoria, estes serão também
considerados no momento da classificação final dos candidatos. (redação alterada pela
Resolução nº 3, de 26 de agosto de 2002)
§ 1º Na situação descrita no caput, o Advogado-Geral da União ou o Ministro de Estado
da Fazenda, em se tratando de cargo de Procurador da Fazenda Nacional, divulgarão, em
atos específicos, os novos totais dos cargos a serem providos mediante concursos públicos.
(redação alterada pela Resolução nº 5, de 22 de abril de 2004)
§ 2º Os atos aos quais alude o parágrafo anterior serão editados e publicados antes de
procedida, em cada certame, a classificação final dos candidatos.
II - DOS CONCURSOS
Seção I
Das regras básicas
Art. 6º Cada um dos concursos compreenderá quatro provas escritas, uma prova oral e
aferição de títulos, nas quais serão observadas esta Resolução e as concernentes disposições
do seu Edital. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
Art. 7º Todas as provas serão eliminatórias e terão o mesmo peso. (redação alterada pela
Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
Art. 8º A inscrição no concurso e a participação em qualquer de suas fases têm como
pressuposto legal da respectiva validade a comprovação, pelo candidato, de um mínimo de
dois anos de prática forense, nos termos e condições, estabelecidos nesta Resolução e no
Edital específico. (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
Art. 9º A aferição de títulos ocorrerá apenas entre os candidatos que, hajam sido aprovados nas provas escritas, e terá fim exclusivo de classificação no certame. (redação alterada
pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
Art. 10. As provas escritas e a prova oral versarão, no mínimo, sobre as matérias indicadas neste artigo, distribuídas em três grupos. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de
abril de 2008)
§ 1º Constituirão o Grupo I as seguintes matérias: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Financeiro e Econômico, Direito Tributário. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 2º Constituirão o Grupo II as matérias a seguir enumeradas:
Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Comercial e Direito Internacional Público. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 3º Constituirão o Grupo III as matérias a seguir enumeradas: Direito Penal (legislação
específica) e Processual Penal, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e Direito da
Seguridade Social. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 4º Observadas as atribuições dos respectivos cargos, os editais especificarão as matérias exigidas no certame. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
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§ 5º Os programas das disciplinas constarão de anexo ao Edital do concurso. (redação
alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
Art. 11. As provas serão realizadas nas cidades constantes de anexo ao respectivo Edital.
(redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
Art. 12. O candidato que faltar, em qualquer dos concursos, a uma das suas provas, estará automaticamente eliminado do certame.
Art. 13. Será mantido o sigilo das provas escritas até que estejam integralmente concluídos, na fase própria do concurso, os correspondentes trabalhos de correção, identificação e
homologação dos resultados.
Art. 14. Considerar-se-ão títulos, além de outros regularmente admitidos em direito e previstos em Edital, o exercício profissional de consultoria, assessoria, diretoria e o desempenho de
cargo, emprego ou função de nível superior, com atividades eminentemente jurídicas.
Art. 15. O Edital de Abertura do concurso será publicado na íntegra no Diário Oficial da
União e, por meio de extrato, nas cidades aludidas no art. 11, através de jornal diário de
grande circulação. (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
Parágrafo único. O edital de abertura e todos os atos praticados em relação aos certames
serão disponibilizados no sítio eletrônico institucional da Advocacia-Geral da União, medida que não substitui a publicação no Diário Oficial da União. (dispositivo acrescentado pela
Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
Art. 16. O prazo de validade dos concursos, a ser previsto no edital respectivo, poderá
ser prorrogado, a critério do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União. (redação
alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
Seção II
Da pré-inscrição
Art. 17. Haverá pré-inscrição, em cada concurso, a qual deverá ser formalizada nos termos da
presente Resolução e do correspondente Edital, no período neste último estabelecido.
§ 1º Não será admitida pré-inscrição condicional. (redação alterada pela Resolução nº 4,
de 29 de março de 2004)
§ 2º A formalização de pré-inscrição implicará a aceitação, pelo interessado, de todas as
regras fixadas para o concurso, ainda que atue mediante procurador.
Art. 18. A pré-inscrição poderá ser procedida em qualquer das cidades indicadas em anexo ao Edital do certame.
§ 1º No momento da pré-inscrição, o interessado optará pela cidade na qual deseja prestar as provas escritas, dentre as previstas no Edital.
§ 2º A opção prevista no § 1º não poderá ser alterada em momento posterior à pré-inscrição.
Art. 19. Os dados, ou informações, e eventuais documentos, fornecidos pelo interessado
no momento em que formalize a pré-inscrição, serão considerados de sua inteira responsabilidade, ainda que atue por intermédio de procurador.
Art. 20. O interessado em participar de mais de um dos concursos regidos pela presente
Resolução deverá formalizar a sua pré-inscrição em cada um deles, nos termos desta e dos
editais dos certames.
Art. 21. A efetivação da pré-inscrição no concurso somente ocorrerá se o interessado atender às prescrições desta Resolução e do respectivo Edital.
Seção III
Da prova objetiva, da aprovação e da classificação
Art. 22. Haverá em cada concurso uma prova objetiva, de abrangência geral, composta
de questões de igual valor.
§ 1º A avaliação da prova objetiva, feita por meio eletrônico, será validada pela Banca
Examinadora do certame.
§ 2º A aprovação na prova objetiva exigirá seja alcançada a pontuação mínima, em cada
um dos grupos, de 50% (cinqüenta por cento). (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de
abril de 2008)
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§ 3º Serão habilitados para a próxima fase, até o limite de cinco vezes o respectivo número de vagas, os candidatos aprovados na prova objetiva, de acordo com o § 2.° deste
artigo, observado o que disponha o Edital do certame. (redação alterada pela Resolução nº 2,
de 8 de abril de 2008)
§ 4º A aprovação e a classificação de que trata este artigo serão pressupostos do requerimento
de inscrição no concurso e seu não atingimento resultará na exclusão do candidato do certame.
Seção IV
Das provas discursivas
Art. 23. Haverá, em cada concurso, três provas discursivas, que se realizarão em seguida
à prova objetiva, conforme estabelecido no respectivo Edital, devendo ser aplicadas no
mínimo 15 dias após a publicação do resultado das que a antecederem. (redação alterada
pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
Parágrafo único. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que, aprovados e classificados por suas notas na prova objetiva, hajam obtido inscrição no concurso.
Art. 24. As provas discursivas, compostas de duas partes, abrangerão, nos termos deste
artigo, os grupos de matérias indicados na presente Resolução.
§ 1º A primeira prova discursiva terá por objeto matérias integrantes do Grupo I, quanto
a estas consistindo em:
I - elaboração de parecer; e (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
II - três questões discursivas.
§ 2º A segunda prova discursiva, a abranger matérias dos Grupos I e II, consistirá em:
I - elaboração de peça judicial; e (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
II - três questões discursivas.
§ 3º A terceira prova discursiva, a abranger matérias dos
Grupos I e III, consistirá em: (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
I - elaboração de dissertação; e (dispositivo acrescentado pela Resolução nº 2, de 8 de
abril de 2008)
II - três questões discursivas. (dispositivo acrescentado pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 4º A avaliação das provas discursivas considerará, além do conhecimento jurídico, os
aspectos de composição e ordenação dos textos e do uso do idioma, nos termos fixados em
Edital. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 5º A aprovação exigirá seja alcançada pontuação mínima de 50% (cinqüenta cento) em
cada uma das provas discursivas e 60% (sessenta por cento) no somatório das referidas
provas. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 6º Serão habilitados para a próxima fase, até o limite de três vezes o respectivo número de vagas, os candidatos aprovados nas provas discursivas, de acordo com o § 5.° deste
artigo, observado o que disponha o Edital do certame. (redação alterada pela Resolução nº 2,
de 8 de abril de 2008)
Seção IV. a
Da prova oral
(dispositivo acrescentado pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
Art. 24.a - Haverá, em cada concurso, uma prova oral, após as provas discursivas, conforme
estabelecido no respectivo Edital, devendo ser aplicada no mínimo 7 dias após a publicação do
resultado das que a antecederem. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 1º Serão convocados para a prova oral os candidatos aprovados por suas notas nas
provas discursivas, nos termos do § 5º do artigo 24, e habilitados de acordo com o § 6º do
mesmo artigo. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 2º O edital indicará as disciplinas que serão objeto da prova oral, dentre aquelas previstas para as demais provas. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 3º A prova oral ocorrerá em sessão pública, sendo os pontos sorteados para cada disciplina na forma do edital. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
Art. 24.b - A aprovação na prova oral exigirá seja alcançada pontuação mínima de 50%
(cinqüenta cento). (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
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Seção V
Da Inscrição
(redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
Art. 25. Os candidatos aprovados e classificados por suas notas na prova objetiva serão
convocados para que requeiram, no prazo estabelecido, sua inscrição no certame. (redação
alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
§ 1º A convocação e o requerimento de inscrição de que trata o caput deverão observar a
presente Resolução e o respectivo Edital.
§ 2º Não se admitirá inscrição condicional.
Art. 26. No momento em que requerer sua inscrição no concurso, o candidato deverá atender à exigência legal de comprovação do período mínimo de dois anos de prática forense.
§ 1º A comprovação de que trata este artigo observará o que a propósito disponham a
presente Resolução e o Edital do concurso, inclusive quanto à documentação respeitante.
§ 2º Somente poderá ser considerada, quanto à aludida comprovação, a documentação
entregue no momento em que requerida a inscrição.
Art. 27. Ter-se-á como prática forense:
I - o efetivo exercício da advocacia, na forma da Lei nº 8.906, de 1994, a abranger a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário, assim como as atividades de consultoria,
assessoramento e direção jurídicos, sob inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
II - o exercício de cargo, emprego ou função pública, privativos de bacharel em Direito,
sejam efetivos, permanentes ou de confiança. (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29
de março de 2004)
III - o exercício profissional de consultoria, assessoramento ou direção, bem como o desempenho, de cargo, emprego ou função pública de nível superior, com atividades eminentemente jurídicas. (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
Parágrafo único. Admitir-se-á, também, quanto à exigência legal relativa a dois anos de
prática forense, apenas a comprovação de igual período de Estágio, desde que observadas, a
legislação, e os demais atos normativos, regedores da hipótese.
Art. 28. O candidato que, em concurso anteriormente realizado pela Advocacia-Geral da
União para cargos das Carreiras de Advogado da União de Procurador da Fazenda Nacional
ou da extinta Carreira de Assistente Jurídico, tenha obtido o reconhecimento de que atende à
exigência relativa à prática forense, será dispensado da entrega da documentação pertinente.
Art. 29. No momento em que requerer sua inscrição no concurso, o candidato deverá entregar, além da documentação relativa à prática forense, todos os outros documentos a propósito exigidos no Edital do certame.
Art. 30. Os dados ou informações e os documentos necessários à inscrição em concurso são
da integral responsabilidade do candidato, ainda que este atue por intermédio de procurador.
Art. 31. Em caso de indeferimento da inscrição, a Banca Examinadora do concurso motivará a recusa. (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
Seção VI
Dos títulos
Art. 32. Após a realização da prova oral, os candidatos aprovados serão convocados para
apresentar os títulos de que dispuserem, aos quais, se aceitos, serão atribuídos pontos nos
termos do Edital. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
Parágrafo único. O ato de divulgação de resultado da prova oral convocará os candidatos
aprovados para apresentação dos títulos. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril
de 2008)
Seção VII
Da Sindicância da Vida Pregressa
Art. 33. No mesmo ato previsto no artigo 32, parágrafo único, os aprovados serão convocados para apresentação dos documentos relativos à vida pregressa. (redação alterada pela
Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
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§ 1º A Banca Examinadora poderá diligenciar para obter outros elementos informativos
junto a quem os possa fornecer, inclusive convocando o próprio candidato para ser ouvido
ou entrevistado, assegurando, caso a caso, a tramitação reservada de suas atividades. (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
§ 2º Após regular procedimento, poderá a Banca Examinadora decidir, motivadamente,
pela exclusão do candidato na forma da Seção IX. (redação alterada pela Resolução nº 4, de
29 de março de 2004)
Seção VIII
Das Bancas Examinadoras
Art. 34. Cada um dos concursos terá Banca Examinadora própria, da qual participará
necessariamente um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e membros de carreira do respectivo concurso. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 1º As Bancas Examinadoras serão escolhidas pelo Conselho Superior da AdvocaciaGeral da União e nomeadas por seu Presidente.
§ 2º O representante da Ordem dos Advogados do Brasil em Banca Examinadora será
indicado por seu Conselho Federal.
§ 3º As Bancas Examinadoras poderão ser auxiliadas por bancas suplementares cujos
nomes serão previamente submetidos ao Conselho Superior da Advocacia-Geral da União e
das quais participarão necessariamente membros de carreira do respectivo concurso. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
§ 4º As bancas avaliadoras dos candidatos na prova oral serão integradas exclusivamente
por membros da carreira do respectivo concurso. (redação alterada pela Resolução nº 2, de 8
de abril de 2008)
Art. 35. Incumbirá às Bancas Examinadoras:
I - definir o conteúdo das provas do concurso, e as respectivas notas; (dispositivo alterado pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
II - decidir, motivadamente, quanto à inscrição no certame, como aos títulos apresentados, suas aceitação e pontuação;
III - julgar os recursos eventualmente interpostos de suas decisões;
IV - desenvolver atividades e praticar outros atos que lhes atribuam a presente Resolução e o Edital do concurso.
§ 1º As decisões de Banca Examinadora serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao
seu Presidente, em caso de empate, aquele de qualidade.
§ 2º As decisões da Banca Examinadora serão apresentadas, a cada fase do concurso, pelo respectivo Presidente, ao Conselho Superior, para ratificação.
§ 3º As Bancas Examinadoras funcionarão em Brasília. (redação alterada pela Resolução
nº 4, de 29 de março de 2004)
Art. 36. As Bancas Examinadoras, as suplementares e todos quantos envolvidos na realização de certame zelarão pela inviolabilidade das provas e pelo sigilo dos respectivos
trabalhos.
Seção IX
Da exclusão e da eliminação automática
Art. 37. A exclusão e a eliminação automática de candidato do concurso ocorrerão nas
hipóteses expressamente previstas nesta Resolução e no Edital do certame.
Parágrafo único. À exclusão e à eliminação em referência corresponderá o direito do interessado ao contraditório e à ampla defesa, nos prazos, termos e condições do Edital do
concurso.
Art. 38. O candidato, a qualquer tempo, poderá ser excluído do concurso, mediante decisão fundamentada da respectiva Banca Examinadora. (redação alterada pela Resolução nº 4,
de 29 de março de 2004)
§ 1º A exclusão terá como causa fato ou circunstância relevantemente desabonador da
conduta do candidato. (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
§ 2º Aplicar-se-á, quanto à aludida exclusão, o que dispõe o § 1º do art. 33.
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Seção X
Da classificação final
Art. 39. Os candidatos inscritos e aprovados em determinado concurso, e deste não eliminados nem excluídos, terão somado os pontos que obtiveram quanto a provas e títulos,
visando-se à classificação final no certame.
§ 1º O somatório de pontos a que se refere o caput incluirá, as notas das provas e os pesos a estas atribuídos, como a pontuação dos títulos apresentados. (redação alterada pela
Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
§ 2º Serão consideradas, na classificação final, as vagas oferecidas ao concurso no respectivo edital e aquelas de que trata o art. 5º desta Resolução.
§ 3º Considerar-se-ão separadamente as vagas oferecidas à ampla competição e aquelas
reservadas aos candidatos portadores de deficiência.
§ 4º A publicação relativa aos candidatos que se classificaram nas vagas do concurso
trará, em separado, a divulgação dos que, inscritos, aprovados, e não eliminados nem excluídos, não lograram classificar-se nas vagas existentes.
Seção XI
Da habilitação
Art. 40. Considerar-se-ão habilitados em determinado concurso os candidatos que, havendo
atendido à exigência legal respeitante à prática forense, e não tendo sido atingidos por exclusão ou
eliminação qualquer, hajam alcançado, nos termos desta Resolução e do Edital respectivo, sucessiva e cumulativamente: (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
I - efetivação de sua pré-inscrição;
II - aprovação, e classificação, na prova objetiva; (redação alterada pela Resolução nº 3,
de 26 de agosto de 2002)
III - aceitação de sua inscrição no certame;
IV - aprovação nas provas discursivas e na prova oral; (dispositivo alterado pela Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
V - classificação, final, nas vagas existentes.
Seção XII
Da homologação
Art. 41. Concluídos os trabalhos de concurso e aprovados seus resultados pelo Conselho
Superior da Advocacia-Geral da União, este os encaminhará ao Advogado-Geral da União,
para fins de homologação.
§ 1º O ato homologatório será publicado no Diário Oficial da União.
§ 2º O ato pelo qual homologados os resultados de concurso conterá, além dos nomes
dos candidatos neste habilitados, a relação daqueles que, havendo atendido às exigências do
caput e incisos I a IV do art. 40, não se incluíram nas vagas então existentes.
III - DAS VAGAS
Art. 42. O Edital de cada certame poderá reproduzir em anexo a distribuição das vagas
de lotação por localidade. (redação alterada pela Resolução nº 1, de 11 de janeiro de 2006)
Parágrafo Único - A distribuição de vagas a que se refere este artigo poderá ser alterada,
devendo ser publicada até que apurada a respectiva classificação final dos candidatos. (redação alterada pela Resolução nº 1, de 11 de janeiro de 2006)
IV - DA NOMEAÇÃO E DA ESCOLHA DE VAGAS
Art. 43. Os candidatos habilitados em concurso serão nomeados seguindo-se a ordem de
sua classificação final.
Art. 44. Nos dez dias seguintes à nomeação, o Conselho Superior da Advocacia-Geral
da União convocará os nomeados para a escolha de vagas, obedecida a ordem de classificação final do correspondente concurso.
§ 1º A convocação será efetivada por ato específico, publicado no Diário Oficial da União nos termos do Edital.
§ 2º A escolha, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de cinco dias úteis, contado
da publicação do ato convocatório, recairá sobre localidade da preferência do interessado,
constante do ato previsto no parágrafo anterior.
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§ 3º O nomeado que não atender, tempestivamente, à convocação objeto deste artigo,
perderá o direito à escolha de vaga.
§ 4º Deferida a escolha do candidato pela localidade, a distribuição na Unidade em que
terá exercício será feita segundo a preferência e a ordem de classificação. (redação alterada
pela Resolução nº 5, de 22 de abril de 2004)
V - DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL
Art. 45. Os candidatos nomeados deverão apresentar, até cinco dias antes da posse, atestado,
acompanhado de laudo, de aptidão física e mental, para o exercício das atribuições do cargo de
Advogado da União ou de Procurador da Fazenda Nacional, conforme o caso, fornecido por médicos integrantes do Sistema Único de Saúde, acompanhado dos exames de laboratório e radiológicos
constantes de relação específica. (redação alterada pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
VI - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. O Conselho Superior da Advocacia-Geral da União expedirá o Edital regedor de
cada um dos concursos e promoverá a sua divulgação.
Art. 47. É o Advogado-Geral da União autorizado a celebrar ajustes com órgão ou entidade pública especializada, quanto à execução de suas diversas etapas. (redação alterada
pela Resolução nº 4, de 29 de março de 2004)
Parágrafo único. Na hipótese de celebração do ajuste em referência, a divulgação dos editais referidos no artigo anterior ficará a cargo do órgão ou ente público de que trata o
caput. (redação alterada pela Resolução nº 3, de 26 de agosto de 2002)
Art. 48. Reservar-se-ão a pessoas portadoras de deficiência física, cuja condição não os
inabilite ao exercício do cargo de Advogado da União ou de Procurador da Fazenda Nacional, cinco por cento das vagas objeto de cada concurso. (redação alterada pela Resolução nº
4, de 29 de março de 2004)
Art. 49. O Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, durante a execução dos concursos
neste ato disciplinados, manter-se-á em regime de convocação permanente, para dirimir dúvidas e
dar solução a casos omissos, não regulados na presente Resolução e no respectivo Edital.
Parágrafo único. As Bancas Examinadoras darão apoio ao Conselho no curso da realização das provas escritas.
Art. 50. Caberá recurso à Banca Examinadora quanto ao resultado de cada fase do concurso,
como da decisão prevista no art. 38, nos prazos, termos e condições do Edital do certame.
Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso desprovido de fundamentação.
Art. 51. Os candidatos poderão ter vista, por cópia, de suas provas, no curso do prazo recursal, consoante dispuser o Edital do certame. (redação alterada pela Resolução nº 3, de 26
de agosto de 2002)
Art. 52. Os candidatos arcarão com todas as despesas resultantes de seus deslocamentos,
obrigatórios ou voluntários, referentes a sua participação em concurso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo compreende, inclusive, os deslocamentos para a
prestação das provas escritas, o atendimento a convocação da Banca Examinadora, bem
como os referentes à vista de provas, ao exercício de direitos e à prática de outros atos possibilitados, ou exigidos, aos candidatos.
Art. 53. Não haverá divulgação de recusa de inscrição, nem de candidatos reprovados ou
de eliminações e exclusões.
Art. 54. Caso um ou mais dos habilitados em determinado concurso não sejam considerados aptos física e mentalmente, ou renunciem, formal e expressamente, à nomeação, ou, se
nomeados, não se apresentem no prazo legal para tomar posse, ou ainda, se empossados, não
entrem em exercício no prazo legal, o Advogado-Geral da União, visando ao preenchimento
das vagas resultantes, poderá nomear candidatos aprovados no certame que, no somatório de
pontos objeto do art. 39, se seguirem aos antes classificados e habilitados.
§ 1º Na hipótese de, no prazo de validade dos concursos, ocorrer a vacância ou a criação
de cargo de Advogado da União ou de Procurador da Fazenda Nacional de 2ª Categoria, o
Advogado-Geral da União poderá nomear candidatos aprovados no respectivo concurso que,
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no somatório de pontos em alusão, se seguirem aos já classificados e habilitados. (redação
alterada pela Resolução nº 5, de 22 de abril de 2004)
§ 2º Nas hipóteses do caput e do § 1º, em se tratando de nomeações de Procuradores da Fazenda Nacional, os atos serão praticados em conjunto pelo Advogado-Geral da União e pelo
Ministro de Estado da Fazenda. (redação alterada pela Resolução nº 5, de 22 de abril de 2004)
Art. 55. Durante o período do estágio confirmatório, será mantida a lotação inicial de Advogado da
União ou de Procurador da Fazenda Nacional, salvo se diversamente decidir o Advogado-Geral da
União, ouvido o Conselho Superior. (redação alterada pela Resolução nº 3, de 26 de agosto de 2002)
Art. 56. Toda a documentação relativa aos concursos objeto desta Resolução ficará, até a homologação dos seus resultados, sob a guarda do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.
§ 1º Caso celebrado o ajuste a que se refere o art. 47, tal documentação poderá ser confiada ao órgão ou ente público de que trata o mesmo artigo. (redação alterada pela Resolução
nº 3, de 26 de agosto de 2002)
§ 2º Após a homologação de cada concurso, os documentos respectivos serão arquivados por um ano.
§ 3º Expirado o prazo ao qual alude o parágrafo anterior, e inexistindo feito judicial referente ao concurso, destruir-se-ão as provas e o material inaproveitável.
Art. 57. Esta Resolução será publicada na íntegra no Diário Oficial da União, tendo imediata
vigência. (publicação do texto alterado e consolidado da Resolução nº 1, de 14 de maio de 2002,
determinada pelo artigo 3º da Resolução nº 3, de 26 de agosto de 2002, artigo 2º da Resolução nº
4, de 29 de março de 2004, artigo 2º da Resolução nº 5, de 22 de abril de 2004, artigo 2º da Resolução nº 1, de 11 de janeiro de 2006 e artigo 2º da Resolução nº 2, de 8 de abril de 2008)
D.O. de 21.11.2008.

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005.
O CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das competên-

cias que lhe conferem os arts. 7º, inciso II, 24 e 25 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e considerando que, a Resolução nº 02, de 4 de agosto de 2000, passou a
regular, a partir de 11 de dezembro de 2000, a organização das listas de promoção dos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União, que deveriam ter sido realizadas a cada
seis meses; a organização das listas, por este Conselho Superior, ocorreu uma única vez,
para Advogados da União, considerado o período de avaliação compreendido entre 1º de
julho e 31 de dezembro de 2000; e finalmente, que a realização das promoções é medida
que se impõe em caráter de urgência,
R E S O L V E:

Art. 1º Determinar a organização de listas de promoção, em caráter retroativo e condicionada à existência de candidatos elegíveis, relativamente às carreiras e períodos de avaliação abaixo indicados:
I - para Assistentes Jurídicos da Advocacia-Geral da União:
a) de 1º de julho a 31 de dezembro de 2000;
b) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2001;
c) de 1º de julho a 31 de dezembro de 2001;
II - para a carreira de Advogado da União (anteriormente à transformação determinada
pelo art. 11 da Medida Provisória nº 43, de 25 de junho de 2002):
a) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2001;
b) de 1º de julho a 31 de dezembro de 2001;
III - para a carreira de Advogado da União (após a transformação determinada pelo art.
11 da Medida Provisória nº 43, de 25 de junho de 2002):
a) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2002;
b) de 1º de julho a 31 de dezembro de 2002;
c) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2003;
d) de 1º de julho a 31 de dezembro de 2003;
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e) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2004;
f) de 1º de julho a 31 de dezembro de 2004; e
g) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2005.
IV - para a carreira de Procurador da Fazenda Nacional:
a) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2001;
b) de 1º de julho a 31 de dezembro de 2001;
c) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2002;
d) de 1º de julho a 31 de dezembro de 2002;
e) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2003;
f) de 1º de julho a 31 de dezembro de 2003;
g) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2004;
h) de 1º de julho a 31 de dezembro de 2004; e
i) de 1º de janeiro a 30 de junho de 2005.
Art. 2º Na elaboração das listas de promoção será observado o seguinte:
I - período de avaliação de 1º de julho a 31 de dezembro de 2000:
a) condição para acesso à primeira categoria: interstício mínimo de dois anos após o
término do estágio probatório;
b) condição para acesso à categoria especial: três anos de permanência na primeira categoria (redação original do art. 5º da Resolução nº 02/2000);
c) apuração da antiguidade: critérios da Resolução nº 02/2000;
d) apuração do merecimento: critérios da Resolução nº 02/2000;
II - período de avaliação de 1º de janeiro a 30 de junho de 2001:
a)condição para acesso à primeira categoria: interstício mínimo de dois anos após o término do estágio probatório;
b) condição para acesso à categoria especial: três anos de permanência na primeira categoria (redação original do art. 5º da Resolução nº 02/2000);
c) apuração da antiguidade: critérios da Resolução nº 02/2000;
d) apuração do merecimento: critérios da Resolução nº 02/2000, com alterações promovidas pela Resolução nº 01, de 21/05/2001;
III - períodos de avaliação de 1º de julho a 31 de dezembro de 2001, de 1º de janeiro a
30 de junho de 2002:
a)condição para acesso à primeira categoria: interstício mínimo de dois anos após o término do estágio probatório;
b) condição para acesso à categoria especial: três anos de permanência na primeira categoria (redação original do art. 5º da Resolução nº 02/2000);
c) apuração da antiguidade: critérios da Resolução nº 02/2000;
d)apuração do merecimento: critérios da Resolução nº 02/2000, com alterações promovidas pelas Resoluções nº 01, de 21/05/2001 e nº 02, de 03/07/2001;
IV - período de avaliação de 1o de julho a 31 de dezembro de 2002:
a) condição para acesso à primeira categoria: interstício mínimo de dois anos após o
término do estágio probatório;
b) condição para acesso à categoria especial: três anos de permanência na primeira categoria (redação original do art. 5º da Resolução nº 02/2000);
c) apuração da antiguidade: critérios do Decreto nº 4.434, de 21/10/2002;
d) apuração do merecimento: critérios da Resolução no 02/2000, com alterações promovidas pelas Resoluções no 01, de 21/05/2001 e no 02, de 03/07/2001;
V - períodos de avaliação de 1º de janeiro a 30 de junho de 2003 e de 1º de julho a 31 de
dezembro de 2003:
a) condição para acesso à primeira categoria: aprovação no estágio confirmatório (redação do art. 5º determinada pela Resolução nº 01, de 23/01/2003);
b) apuração da antiguidade: critérios do Decreto nº 4.434, de 21/10/2002;
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c) apuração do merecimento: critérios da Resolução nº 02/2000, com alterações promovidas pelas Resoluções nº 01, de 21/05/2001 e nº 02, de 03/07/2001;
VI - período de avaliação de 1º de janeiro a 30 de junho de 2004:
a) condição para acesso à primeira categoria: aprovação no estágio confirmatório (redação do art. 5º determinada pela Resolução nº 01, de 23/01/2003);
b) apuração da antiguidade: critérios do Decreto nº 4.434, de 21/10/2002, observada a
Lei nº 10.909, de 15/07/2004;
c) apuração do merecimento: critérios da Resolução nº 02/2000, com alterações promovidas pelas Resoluções nº 01, de 21/05/2001 e nº 02, de 03/07/2001;
VII - períodos de avaliação de 1º de julho a 31 de dezembro de 2004 e de 1º de janeiro a
30 de junho de 2005:
a) condição para acesso à primeira categoria: aprovação no estágio confirmatório (redação do art. 5º determinada pela Resolução nº 01, de 23/01/2003);
b) apuração da antiguidade: critérios do Decreto nº 4.434, de 21/10/2002, observada a
Lei nº 10.909, de 15/07/2004; e
c) apuração do merecimento: critérios da Resolução nº 02/2000, com alterações promovidas pelas Resoluções nº 01, de 21/05/2001, nº 02, de 03/07/2001 e nº 10, de 22/11/2004.
Art. 3º Para fins de aferição do quantitativo de vagas em cada categoria, utilizar-se-á a
seguinte distribuição de cargos:
I - para Advogados da União (promoções com períodos de avaliação até 31 de dezembro
de 2001), a determinada pelo Ato Regimental nº 1, de 4 de maio de 1994 (DOU 05/05/1994);
II - para Assistentes Jurídicos da Advocacia-Geral da União (promoções com períodos
de avaliação até 31 de dezembro de 2001), a determinada pelo Ato Regimental nº 1, de 8 de
dezembro de 1998 (DOU 09/12/1998); e
III - para Advogados da União (promoções com períodos de avaliação a partir de 1º de
janeiro de 2002), a soma dos quantitativos definidos para cada categoria pelo Ato Regimental nº 1, de 8 de dezembro de 1998 (DOU 09/12/1998) e pelo Ato Regimental nº 4, de 14 de
junho de 2002 (DOU 21/06/2002), respeitados os cargos vagos à época;
IV - para Procuradores da Fazenda Nacional (promoções com períodos de avaliação a
partir de 1º de janeiro de 2001), a determinada pelo Decreto n.º 4.098, de 23 de janeiro de
2002 (DOU de 24/01/2002).
Art. 4º As listas de promoção serão elaboradas de uma só vez, considerando-se, na apuração da
antiguidade e do merecimento, a repercussão determinada pelo resultado da promoção antecedente.
Art. 5º Na elaboração das listas de candidatos com direito à promoção observar-se-á,
ainda, o seguinte:
I - os cargos vagos devem ser providos um a um, atendidos, alternadamente, os critérios
de antiguidade e de merecimento, em cada categoria, num mesmo concurso de promoção;
II - o primeiro critério a ser atendido deve ser o de antiguidade, salvo se a última promoção de membro da Advocacia-Geral da União, na categoria, tenha sido realizada por esse
critério, hipótese em que iniciar-se-á pelo critério de merecimento;
III - se um candidato figurar como apto à promoção, da segunda para a primeira categoria, por ambos os critérios, dar-se-á preferência ao critério de antiguidade, desde que assim
opte expressamente, nos termos do Edital de convocação;
IV - a aferição do quantitativo de vagas na primeira categoria, em cada concurso de
promoção, será atualizada logo após a definição das promoções para a categoria especial, e
antes do processamento das promoções de membros ocupantes da segunda categoria.
Art. 6º Relativamente às promoções de que trata esta Resolução, proceder-se-á da seguinte maneira:
I - o Conselho Superior, por meio de Edital, convocará os membros das carreiras para
apresentação dos documentos necessários à elaboração das listas de merecimento e, se for o
caso, de antiguidade;
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II - os documentos referidos no inciso I serão recebidos e avaliados por comissões constituídas para esse fim, que elaborarão relatórios com a situação de cada candidato;
III - acrescidos os pontos de merecimento aferidos a partir de dados de que dispõe a
Administração, serão elaboradas as listas de antiguidade e de merecimento, reunindo todos
os candidatos elegíveis à promoção em cada período de avaliação, com as respectivas pontuações e dados de aferição da ordem de antiguidade;
IV - a partir das listas referidas no inciso III e do quantitativo de cargos vagos em cada
período, serão elaboradas pela Administração as listas de candidatos com direito à promoção, na forma do disposto no art. 4º desta Resolução;
V - remetidas as listas de que tratam os incisos III e IV ao Conselho Superior, que deliberará
a respeito e as encaminhará à publicação, abrindo-se prazo de cinco dias úteis para recurso;
VI - recebidos os recursos, serão eles instruídos pelas unidades de Administração da
Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e imediatamente
remetidos ao Conselho Superior, para apreciação e decisão final;
VII - apreciados os recursos e elaboradas as listas de promoção, serão elas homologadas
pelo Conselho Superior e encaminhadas ao Advogado-Geral da União, para edição dos
respectivos atos de promoção, os quais, em se tratando de Procuradores da Fazenda Nacional, serão praticados em conjunto com o Ministro da Fazenda.
Art. 7º Para a divulgação dos procedimentos destinados à realização das promoções, ficam
autorizadas as unidades de Administração da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional a utilizar todos os meios idôneos de comunicação, tais como e-mail, internet, intranet, fax e correio, velando pela maior publicidade possível de seus atos.
Art. 8º Para fins da elaboração das listas retroativas de que trata esta Resolução, considerar-se-ão os membros das respectivas carreiras que, à época, encontravam-se em atividade
na Advocacia-Geral da União, ainda que posteriormente exonerados ou aposentados.
Art. 9º Para o membro da Advocacia-Geral da União promovido por merecimento, somente
poderão ser utilizados, em nova promoção por merecimento, os títulos não utilizados na promoção anterior e os adquiridos após a data a que se referir a promoção por merecimento anterior.
Art. 10. O disposto nos §§ 2o e 3o do art. 2o, no inciso I, alínea b, na redação original, e
nos §§1o, 2o, 6o, 8o, 9o e 10 do art. 9o da Resolução no 02/2000 não se aplica às promoções
de que trata esta Resolução.
Art. 11. É tornada sem efeito desde a sua origem a expressão “desde que o servidor tenha sido instado a transferir seu local de residência para o desempenho de suas atribuições”,
constante do inciso IV do art. 9º da Resolução nº 2, de 2 de agosto de 2000.339
Art. 12. Fica determinada a transcrição, em anexo do Edital de convocação de que trata o art.
1º, das normas aplicáveis a cada período de avaliação das promoções de que trata esta Resolução.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA
Procurador-Geral da União
Presidente do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União - Substituto
AIRTON BUENO JÚNIOR
Procurador-Geral da Fazenda Nacional – Adjunto
ELMAR LUÍS KICHEL
Corregedor-Geral da Advocacia da União - Interino
MAURÍCIO MURIACK DE FERNANDES PEIXOTO
Advogado da União
SÉRGIO LUIZ RODRIGUES
Procurador da Fazenda Nacional
D.O. de 20.10.2005 (Retificada no D.O. de 23.11.2005).

339

A Resolução nº 2, de 2.8.2000, foi revogada pelo art. 25 da Resolução nº 5, de 8.12.2005.
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RESOLUÇÃO Nº 5, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2005.340
Dispõe sobre o REGULAMENTO DE PROMOÇÕES relativas às Carreiras da AdvocaciaGeral da União.
O CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - CS/AGU, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelos artigos 7º, inciso II, 24 e 25, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e 13, do Regimento Interno,
RESOLVE editar o REGULAMENTO DE PROMOÇÕES relativas às carreiras da Advocacia-Geral da União, nos termos seguintes:
CAPÍTULO I

Art. 1º. A organização das listas de promoções relativas às carreiras de Advogado da
União e de Procurador da Fazenda Nacional observarão o disposto neste Regulamento.
Parágrafo Único. O Conselho Superior deliberará acerca das promoções nos meses de
fevereiro e agosto de cada ano.
CAPÍTULO II
DAS PROMOÇÕES NAS CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Art. 2º. Os cargos vagos das carreiras de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional de Primeira Categoria e de Categoria Especial serão providos, alternadamente,
pelos critérios de antigüidade e de merecimento.
Art. 3º. As promoções serão processadas semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.
Parágrafo único. Para as promoções com vigência a partir de 1º de janeiro e de 1º de julho serão
consideradas as vagas ocorridas até 31 de dezembro e até 30 de junho imediatamente anteriores.
Art. 4º. A vacância do cargo a ser preenchido por promoção ocorrerá na data:
a) do falecimento do integrante da carreira;
b) da publicação do ato que exonerar ou demitir o integrante da carreira;
c) do início da vigência do ato de promoção;
d) da publicação do ato de aposentadoria.
Art. 5º. Somente poderão integrar as listas de promoção, por antigüidade ou por merecimento, os membros da Advocacia-Geral da União que tenham cumprido o período de
estágio confirmatório.
Art. 6º. Para todos os efeitos, será considerado promovido o membro de carreira da Advocacia-Geral da União que vier a falecer ou aposentar-se sem que tenha sido efetivada, no
prazo legal, a promoção a que fazia jus por antigüidade ou merecimento.
CAPÍTULO III
DA PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE

Art. 7º A promoção por antigüidade observará os critérios de apuração da antigüidade
estabelecidos na legislação aplicável aos integrantes das carreiras jurídicas da AdvocaciaGeral da União.
CAPÍTULO IV
DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO

Art. 8º A promoção por merecimento será processada observadas as pontuações obtidas
em decorrência das atividades desenvolvidas, sendo a classificação organizada de acordo
com a ordem decrescente dos pontos obtidos.
Art. 9º A apuração dos pontos para fins de elaboração da lista de classificação para a
promoção por merecimento considerará a presteza e a segurança no exercício das atribuições
e no desempenho das funções do cargo, a participação nos cursos de formação e aperfeiçoamento, a publicação de matéria doutrinária de natureza jurídica, o exercício das funções em
340
Ver a Resolução nº 11, de 30.12. 2008 (D. O. de 31.12.2008), que “Dispõe sobre o Regulamento de promoções
relativas às Carreiras da Advocacia-Geral da União” e não revoga expressamente a resolução nº 5, de 8.12.2005,
embora estabeleça o seguinte :
“Art. 26. A Resolução no 5, de 8 de dezembro de 2005, aplica-se às vagas ocorridas até 31 de dezembro de 2008.”
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local definido como de difícil provimento, o exercício de cargo em comissão e o exercício
de atividades relevantes, observado o disposto neste Regulamento.
Art. 10. A presteza e a segurança no desempenho da função serão consideradas mediante
a atribuição de 5 pontos a todos os concorrentes que não tenham sido considerados ineficientes em processo administrativo.
Parágrafo único. Os concorrentes que não estejam no exercício das funções institucionais em órgão da Advocacia-Geral da União, ou em órgão a ela vinculado não farão jus a
pontos neste quesito.
Art. 11. À participação nos cursos de formação e aperfeiçoamento em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação ou em Escola Superior vinculada aos órgãos
da Administração Pública Federal, na área do Direito ou em matéria relacionada às atribuições do servidor no respectivo cargo, serão conferidos até 5 pontos, não cumulativos, assim
discriminados:
a) conclusão de pós-graduação lato sensu, com carga horária igual ou superior a 360 horas/aula: 2 pontos;
b) conclusão de mestrado: 3 pontos;
c) conclusão de doutorado: 4 pontos;
d) conclusão de outros cursos de aperfeiçoamento ou de graduação, com carga horária igual
ou superior a 360 horas/aula, relacionados às atribuições do servidor no respectivo cargo: 1 ponto.
Parágrafo único. Cada curso somente poderá ser utilizado pelo candidato, para fins de
pontuação, uma única vez, considerando-se utilização efetiva exclusivamente aquela da qual
resultar uma específica promoção por merecimento.
Art. 12. A publicação doutrinária ou magistério superior, ambos relacionados às atribuições do servidor no respectivo cargo, serão assim pontuados, até o limite de 4 pontos:
a) publicação de um mínimo de três artigos em repertórios reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES ou em obras coletivas na
forma de livro: 1 ponto; b) publicação de obra individual na forma de livro com no mínimo
80 páginas: 2 pontos;
c) ao magistério superior, em entidades de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação, por período superior a três anos: 3 pontos.
Parágrafo único. Cada obra ou período de magistério somente poderá ser utilizado pelo
candidato, para fins de pontuação, uma única vez, considerando-se utilização efetiva exclusivamente aquela da qual resultar uma específica promoção por merecimento.
Art. 13. Ao exercício em unidade considerada de difícil provimento em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou em ato conjunto do Procurador-Geral da União e do
Consultor-Geral da União, será atribuído 1 ponto por ano até o limite de 5 pontos.
§ 1º Cada período somente poderá ser utilizado pelo candidato, para fins de pontuação,
uma única vez, considerando-se utilização efetiva exclusivamente aquela da qual resultar
uma específica promoção por merecimento.
§ 2º Os pontos previstos neste artigo, quando for o caso, serão cumulativos com os decorrentes do exercício de cargo em comissão previsto no artigo 14 desta Resolução.
Art. 14. Ao exercício dos cargos em comissão, funções e encargos a seguir discriminados, por no mínimo seis meses, contados da última promoção por merecimento, será atribuída a seguinte pontuação:
a) Advogado-Geral da União: 10 pontos;
b) Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Procurador-Geral da União, Consultor-Geral
da União e Corregedor-Geral da Advocacia da União: 9 pontos;
c) Secretário-Geral de Contencioso e Secretário-Geral de Consultoria: 8 pontos;
d) Adjunto do Advogado-Geral, Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional e Adjunto do Procurador-Geral da União: 7 pontos;
e) Procurador-Regional da Fazenda Nacional, Procurador-Regional da União, Coordenador-Geral da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Consultor da União, Consultores
Jurídicos dos Ministérios e Corregedor Auxiliar da Advocacia da União: 6 pontos;
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f) Procurador-Chefe da Fazenda Nacional, Procurador-Chefe da União, CoordenadoresGerais das Consultorias Jurídicas dos Ministérios e Coordenadores dos Núcleos de Assessoramento Jurídico: 5 pontos;
g) Coordenadores da Procuradoria-Geral da União; Coordenadores da ProcuradoriaGeral da União; Coordenadores da Corregedoria-Geral da Advocacia da União e Coordenadores das Consultorias Jurídicas dos Ministérios, Subprocurador-Regional da União, Substituto do Procurador-Regional da Fazenda Nacional, Subprocurador-Chefe da Fazenda Nacional, Procurador-Seccional da Fazenda Nacional e Procurador-Seccional da União e Assessor
Jurídico da Corregedoria-Geral da Advocacia da União: 4 pontos;341
h) Substituto do Procurador-Chefe da Fazenda Nacional, Substituto do ProcuradorChefe da União e Substituto dos Consultores Jurídicos dos Ministérios, Substituto dos Procuradores-Seccionais da Fazenda Nacional e Substituto dos Procuradores-Seccionais da
União: 3 pontos;342
i) Chefe de Divisão e Supervisor da Dívida Ativa, da Defesa, da Execução, do Grupo de
Grandes Devedores, da Área Administrativa e da Consultoria no âmbito da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional: 3 pontos.
Parágrafo único. Caso o candidato tenha exercido mais de um cargo em comissão por no
mínimo seis meses contados da última promoção por merecimento, será considerado, para
fins desta, unicamente o mais elevado.
Art. 15. Ao exercício de outros cargos em comissão em órgãos integrantes da estrutura
da Advocacia-Geral da União, ou de cargos em comissão com atribuições de natureza jurídica nos órgãos a ela vinculados, por no mínimo seis meses contados da última promoção
por merecimento, será atribuída a seguinte pontuação:
a) Cargo de Natureza Especial-NES: 6 pontos;
b) Cargo do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores-DAS - nível 6: 5 pontos;
c) Cargo do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores-DAS - nível 5: 4 pontos;
d) Cargo do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores-DAS - nível 4: 3 pontos;
e) Cargo do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores-DAS - nível 3: 2 pontos;
f) Cargo do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores-DAS - níveis 2 e 1: 1 ponto.
§ 1º. Os pontos resultantes da ocupação dos cargos previstos nesse artigo não são cumulativos com os pontos decorrentes da ocupação dos cargos previstos nos artigos 13 e 14
desta Resolução.
§ 2º. Caso o candidato tenha exercido mais de um cargo em comissão por no mínimo
seis meses contados da última promoção por merecimento, será considerado, para fins desta,
unicamente o mais elevado.
Art 16. São consideradas atividades relevantes para os fins de merecimento:
a) o exercício do mandato de representante eleito da categoria de Procurador da Fazenda Nacional e de Advogado da União no Conselho Superior da Advocacia-Geral da
União: 5 pontos;
b) o exercício do mandato de suplente de representante eleito da categoria de Procurador
da Fazenda Nacional e de Advogado da União no Conselho Superior da Advocacia-Geral da
União: 2 pontos;
c) a participação como Membro de Comissão de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar instaurado no âmbito dos órgãos integrantes da estrutura da AdvocaciaGeral da União: 1 ponto por processo submetido a julgamento, sendo acrescido 1 ponto a
cada participação como Presidente da Comissão, até o limite total de 5 pontos;
d) o exercício para a função de Diretor-Geral em Escola Superior vinculada aos órgãos
da Advocacia Geral da União, pelo período mínimo de seis meses: 4 pontos;
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e) o exercício para função de Diretor Estadual em Escola Superior vinculada aos órgãos
da Advocacia Geral da União, pelo período mínimo de seis meses: 2 pontos.
Art 17. Será promovido por merecimento o membro da carreira da Advocacia-Geral da
União que alcançar o maior número de pontos, aplicando-se o critério previsto no art. 7º,
deste Regulamento, em caso de empate.
Art. 18. O Conselho Superior poderá constituir Comissões para avaliação dos títulos dos
membros das Carreiras aptos a concorrer às promoções.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Os membros das Carreiras aptos a concorrer às promoções deverão encaminhar os documentos que comprovem as situações e hipóteses de que trata este Regulamento, na forma e no prazo estabelecidos em ato próprio do Conselho Superior da
Advocacia-Geral da União.
§ 1º Caberá aos respectivos órgãos de pessoal relacionar os membros das Carreiras referidos no caput, que façam jus a pontos decorrentes das atividades, situações ou hipóteses
discriminadas nesta Resolução, levando em consideração as informações a que se referem o
caput e os dados constantes dos assentamentos funcionais. § 2º Na elaboração das listas de
candidatos elegíveis com direito à promoção, se um candidato figurar como apto à promoção, por ambos os critérios, dar-se-á preferência ao critério de antigüidade, desde que assim
opte, expressamente, nos termos do ato convocatório.
Art. 20. As listas de promoções por antigüidade e por merecimento, elaboradas pelos
respectivos órgãos de pessoal, serão publicadas no prazo mínimo de trinta dias imediatamente anteriores à reunião do Conselho para a respectiva avaliação, cabendo ao interessado interpor recurso no prazo de cinco dias úteis, a ser apreciado pelo próprio CS/AGU,
quando da promoção.
Art. 21. Os efeitos financeiros das promoções serão computados a partir do primeiro
dia do semestre subseqüente ao que se refere às promoções realizadas, em consonância
com o disposto no artigo 24 e seu parágrafo único da Lei-Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 22. As questões decorrentes da aplicação deste Regulamento serão resolvidas pelo
Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.
Art. 23. Fica revogada a Resolução nº 02, de 04 de agosto de 2000.
Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA
Procurador-Geral da União
Presidente do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União - Substituto
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional
MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO
Consultor-Geral da União
ELMAR LUIS KICHEL
Corregedor-Geral da Advocacia da União - Interino
SÉRGIO LUIZ RODRIGUES
Procurador da Fazenda Nacional
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
Advogado da União
D.O. de 13.12.2005.
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RESOLUÇÃO Nº 13, DE 21 DE SETEMBRO DE 2007.
Fixa entendimento quanto às alíneas "g" e "h"
do art. 14 do REGULAMENTO DE PROMOÇÕES, publicado por meio da Resolução nº 05
de 8 de dezembro de 2005.
O CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições previstas no inciso II do art. 7º e arts. 24 e 25 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1º Fixar entendimento de que sejam atribuídos ao encargo de Procurador-Seccional
da União, independentemente de cargo comissionado, 4 pontos e ao de Substituto dos Coordenadores dos Núcleos de Assessoramento Jurídico, 3 pontos, conforme alíneas "g" e "h",
respectivamente, do art. 14 da Resolução nº 05 de 8 de dezembro de 2005.
Art. 2º O disposto no art. 1º aplica-se a partir do processo de promoções instaurado pelo
Edital nº 87, de 5 de setembro de 2007.
Art. 3º Esta Resolução será publicada, na íntegra, no Diário Oficial da União, tendo vigência imediata.
EVANDRO COSTA GAMA
Presidente do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União
Substituto
LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS
Procurador-Geral da União
Membro
ROSÂNGELA SILVEIRA DE OLIVEIRA
Procuradora-Geral Adjunta da Fazenda Nacional
Membro
RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR
Consultor-Geral da União
Membro
ALDEMARIO ARAUJO CASTRO
Corregedor-Geral da Advocacia da União
Membro
TANIA PATRICIA DE LARA VAZ
Representante da Carreira de Advogado da União
Membro
JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO
Representante da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional
Membro
D. O. de 24.9.2007.

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008.
Dispõe sobre o Regulamento de promoções relativas às Carreiras da Advocacia-Geral da
União.
O CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelos arts. 7º, inciso II, 24 e 25, da Lei Complementar
nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e 13 do seu Regimento Interno, RESOLVE editar o
Regulamento de promoções relativo às Carreiras da Advocacia-Geral da União, nos termos seguintes:
CAPÍTULO I
DAS PROMOÇÕES NAS CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Art. 1º A organização das listas de promoções relativas às carreiras de Advogado da
União e de Procurador da Fazenda Nacional observarão o disposto neste Regulamento.
Parágrafo único. O Conselho Superior da Advocacia-Geral da União deliberará acerca
das promoções nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.
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Art. 2º As vagas nas categorias das carreiras de Advogado da União e de Procurador da
Fazenda Nacional de Primeira Categoria e de Categoria Especial serão providos, alternadamente, pelos critérios de antigüidade e de merecimento.
Art. 3º As promoções serão processadas semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.
Parágrafo único. Para as promoções com vigência a partir de 1o de janeiro e de 1o de julho somente serão consideradas as vagas existentes ocorridas até 31 de dezembro e até 30 de
junho imediatamente anteriores.
Art. 4º A vaga a ser preenchida por promoção ocorrerá na data:
I - do falecimento do integrante da carreira;
II - da publicação do ato que exonerar ou demitir o integrante da carreira;
III - do início da vigência do ato de promoção;
IV - da publicação do ato de aposentadoria; ou V - da publicação do ato do AdvogadoGeral da União que dispuser sobre a distribuição dos cargos das Carreiras de Advogado da
União e de Procurador da Fazenda Nacional nas respectivas categorias.
Art. 5º Somente poderão integrar as listas de promoção, por antiguidade ou por merecimento, os membros da Advocacia-Geral da União que tenham sido confirmados no cargo,
salvo se não houver candidatos em número suficiente que se enquadrem nesse requisito.
(Redação dada pela Resolução nº 4, de 18.6.2009 – D. O. de 25.6.2009) 343

Parágrafo único. A promoção efetivada sem o requisito previsto no caput deste artigo não
dispensa a posterior confirmação no cargo. (Incluído pela Resolução nº 4, de 18.6.2009 – D. O. de 25.6.2009) 344
Art. 6º Será considerado promovido, para todos os efeitos, o membro de carreira da Advocacia-Geral da União que vier a falecer ou aposentar-se sem que tenha sido efetivada, no
prazo legal, a promoção a que fazia jus por antigüidade ou merecimento.
CAPÍTULO II
DA PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE

Art. 7º A promoção por antigüidade observará os critérios de apuração da antigüidade
estabelecidos na legislação aplicável aos integrantes das carreiras jurídicas da AdvocaciaGeral da União.
CAPÍTULO III
DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO

Art. 8º A promoção por merecimento será processada observadas as pontuações obtidas
nos termos desta Resolução, sendo a classificação organizada de acordo com a ordem decrescente dos pontos obtidos.
Art. 9º Para fins de pontuação referente aos critérios de merecimento fixados nesta Resolução, considerar-se-ão somente os fatos ocorridos após o ingresso nas respectivas carreiras de Advogado da União e Procurador da Fazenda Nacional.
Art. 10. A apuração dos pontos para fins de elaboração da lista de classificação para a
promoção por merecimento considerará, observado o disposto neste regulamento:
I - a presteza e a segurança no exercício das atribuições e no desempenho das funções do cargo;
II - a participação e o aproveitamento nos cursos de formação e aperfeiçoamento;
III - a publicação de matéria doutrinária de natureza jurídica e de gestão administrativa;
IV - o exercício das funções em local definido como de difícil provimento; e
V - o exercício de cargo em comissão e o exercício de atividades relevantes.
Parágrafo único. Somente poderá concorrer a promoção por merecimento, o membro da
Advocacia-Geral da União que integre a primeira terça parte da lista de Antiguidade da
343

Ver os arts. 2º e 3º da Resolução nº 4, de 18 de junho de 2009, que alterou a redação deste dispositivo:
“Art. 2º O texto alterado e consolidado da Resolução nº 11, de 30 de dezembro de 2008, deverá ser publicado, na
íntegra, no Diário Oficial da União.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor e produz seus efeitos a partir de primeiro de julho de 2009.”
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“Art. 2º O texto alterado e consolidado da Resolução nº 11, de 30 de dezembro de 2008, deverá ser publicado, na
íntegra, no Diário Oficial da União.
“Art. 3º Esta Resolução entra em vigor e produz seus efeitos a partir de primeiro de julho de 2009.”
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respectiva categoria, salvo se não houver candidatos que se enquadrem nesse requisito.
(Redação dada pela Resolução nº 4, de 18.6.2009 – D. O. de 25.6.2009) 345

Art. 11. A presteza e a segurança no desempenho da função serão consideradas mediante
a atribuição de 25 (vinte e cinco) pontos a todos concorrentes que não tenham sido punidos
em processo administrativo disciplinar ou sindicância.
Parágrafo único. Não farão jus aos pontos do caput os membros que, no período integral
da avaliação, não estejam em exercício em órgão da Advocacia-Geral da União previsto no
art. 2º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 12. À participação e ao aproveitamento nos cursos de formação e aperfeiçoamento
em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação ou em Escola Superior
vinculada aos órgãos da Administração Pública Federal, exclusivamente na área de Direito e
de Gestão Administrativa, serão conferidos até 7 (sete) pontos, assim discriminados:
I - conclusão de pós-graduação lato sensu, com carga horária igual ou superior a 360
(trezentos e sessenta) horas/aula: 1 (um) ponto;
II - conclusão de mestrado: 3 (três) pontos; e
III - conclusão de doutorado: 5 (cinco) pontos.
§ 1º Quando o membro tiver se afastado do exercício de suas funções para realizar as atividades previstas nos incisos I a III do caput só terá direito à metade da pontuação prevista.
§ 2º A regra do § 1o não se aplica quando o afastamento do exercício das funções se der
em razão exclusivamente da utilização da licença capacitação para a redação da monografia,
dissertação ou tese.
§ 3º A pontuação prevista neste artigo não se aplica ao membro que tiver concluído os
cursos dos incisos I a III do caput antes de tomar posse no cargo de Advogado da União ou
de Procurador da Fazenda Nacional.
§ 4º A qualquer outro curso de nível de graduação ou de pósgraduação concluído após a
posse do membro no cargo de Advogado da União ou Procurador da Fazenda Nacional, será
atribuído meio ponto.
Art. 13. À publicação doutrinária relacionada exclusivamente às áreas do conhecimento
previstas no art. 12, caput, será conferida a pontuação até o limite de 3 (três) pontos, mediante os seguintes critérios:
I - publicação de um mínimo de três artigos em periódicos impressos ou eletrônicos que
contenham conselho editorial: 1 (um) ponto;
II - participação em obras coletivas, na forma de livro: 1 (um) ponto;
III - publicação de obra individual na forma de livro com no mínimo 80 (oitenta) páginas: 2 (dois) pontos.
Art. 14. Será conferido 1 (um) ponto para cada três anos de exercício contínuo de magistério superior em entidade de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, limitado a 5
(cinco) pontos.
Art. 15. Será atribuído 1 (um) ponto por ano até o limite de 5 (cinco) pontos ao exercício
em unidade considerada de difícil provimento em ato do Advogado-Geral da União ou do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Art. 16. Ao efetivo exercício, de forma ininterrupta ou não, de cargos em comissão em
órgão da Advocacia-Geral da União previsto no art. 2º da Lei Complementar nº 73, de 1993,
será atribuída pontuação da seguinte forma:
I - Advogado-Geral da União, pelo período de 1(um) ano: 10 (dez) pontos;
II - Natureza Especial - NES e Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 5 e
6, pelo período de 1(um) ano: 7 (sete) pontos;
III - DAS, níveis 3 e 4, pelo período de 2 (dois) anos: 5 (cinco) pontos; e
IV - DAS, níveis 1 e 2, pelo período de 3 (três) anos: 3 (três) pontos.
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§ 1º Será atribuída a metade da pontuação referida no caput ao substituto dos titulares
dos seguintes órgãos, desde que não exerça qualquer cargo em comissão:
I - Procuradoria Regional da União ou da Fazenda Nacional;
II - Procuradoria da União ou da Fazenda Nacional nos Estados e Distrito Federal; e
III - Procuradoria Seccional da União ou da Fazenda Nacional.
§ 2º Caso o membro tenha exercido mais de um cargo em comissão será atribuída a pontuação do cargo de menor nível, desde que o somatório dos períodos seja igual ou superior
ao maior prazo exigido.
Art. 17. Somente serão pontuados os seguintes encargos, desde que o designado não exerça qualquer cargo em comissão:
I - coordenador de Núcleo de Assessoramento Jurídico, pelo período mínimo de 2 (dois)
anos: 6 (seis) pontos;
II - responsável por unidade seccional da Procuradoria-Geral da União, pelo período mínimo de 2 (dois) anos: 5 (cinco) pontos; e
III - responsável por escritório de representação da Advocacia-Geral da União, pelo período mínimo de 3 (três) anos: 3 (três) pontos.
Parágrafo único. Será atribuída a metade da pontuação referida no caput ao substituto
dos encargos dos incisos I a III.
Art. 18. São consideradas atividades relevantes para os fins de merecimento:
I - o exercício do mandato de representante da carreira de Procurador da Fazenda Nacional e
de Advogado da União no Conselho Superior da Advocacia-Geral da União: 6 (seis) pontos;
II - o exercício do mandato de suplente de representante da carreira de Procurador da
Fazenda Nacional e de Advogado da União no Conselho Superior da Advocacia-Geral da
União: 3 (três) pontos;
III - a participação na instrução ou na elaboração do relatório final, como integrante de
Sindicância ou de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, mediante designação
em ato específico de Ministro de Estado ou do Corregedor-Geral da Advocacia da União: 1
(um) ponto por processo, até o limite de 4 (quatro) pontos;
IV - a participação em atividade correicional, mediante designação em ato específico do
Corregedor-Geral da Advocacia da União, desde que não seja membro efetivo em exercício
regular na Corregedoria-Geral da Advocacia da União: meio ponto por atividade correicional, até o limite de 4 (quatro) pontos;
V - a participação em Comissão de Promoção dos membros das Carreiras da AdvocaciaGeral da União: 1 (um) ponto por concurso, até o limite de 3 (três) pontos;
VI - a participação como integrante de Banca de Concurso para ingresso nas Carreiras
de Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União e Procurador Federal em atividade
de efetiva elaboração ou correção de provas: 1 (um) ponto por concurso, até o limite de 2
(dois) pontos; e
VII - o exercício, pelo período mínimo de 2 (dois) anos, ininterruptos ou não, de função
de direção em Escola Superior no âmbito da Advocacia-Geral da União, desde que não
exerça qualquer cargo em comissão: 1 (um) ponto.
§ 1º Na hipótese dos incisos III, IV e V a pontuação somente será conferida após a apresentação do relatório final.
§ 2º À participação, na forma dos incisos III e V, como presidente de Comissão será acrescida de meio ponto por processo ou concurso de promoção, observados os limites dos
incisos correspondentes.
Art. 19. Cada pontuação obtida só poderá ser aproveitada uma única vez, considerandose utilização efetiva exclusivamente aquela da qual resultar uma específica promoção por
merecimento.
Art. 20. Será promovido por merecimento o membro da carreira da Advocacia-Geral da
União que alcançar o maior número de pontos, aplicando-se o critério previsto no art. 7o
deste Regulamento, em caso de empate.
Art. 21. O Conselho Superior da Advocacia-Geral da União poderá constituir Comissões
para avaliação dos títulos dos membros das Carreiras aptos a concorrer às promoções.
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CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Os membros das carreiras aptos a concorrer às promoções deverão encaminhar os
documentos que comprovem as situações e hipóteses de que trata este Regulamento, na forma e
no prazo estabelecidos em ato próprio do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. Na elaboração das listas de candidatos elegíveis com direito à promoção, se um candidato figurar como apto à promoção por ambos os critérios, dar-se-á preferência ao critério de antigüidade, salvo opção diversa, nos termos do ato convocatório.
Art. 23. As listas com o resultado provisório das promoções por antigüidade e por merecimento serão aprovadas e publicadas pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, cabendo recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da publicação.
Parágrafo único. Apreciados os recursos e homologadas as listas definitivas das promoções, o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União publicará o resultado final.
Art. 24. Os efeitos financeiros das promoções serão computados a partir do primeiro dia
do semestre subseqüente ao que se refere às promoções realizadas.
Art. 25. As questões, dúvidas e omissões decorrentes da aplicação deste Regulamento
serão resolvidas pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.
Art. 26. A Resolução no 5, de 8 de dezembro de 2005, aplica-se às vagas ocorridas até
31 de dezembro de 2008.
Art. 27. Esta Resolução entra em vigor e produz seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
Procurador-Geral da União Interino
Presidente do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União em exercício
ROSÂNGELA SILVEIRA DE OLIVEIRA
Procuradora-Geral Adjunta da Fazenda Nacional - membro
JOÃO FRANCISCO AGUIAR DRUMOND
Consultor-Geral da União Substituto - membro
ALDEMARIO ARAUJO CASTRO
Corregedor-Geral da Advocacia da União-membro
LISIANE FERRAZZO RIBEIRO
Representante da Carreira de Advogado da União - membro
JOÃO SOARES DA COSTA NETO
Representante da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional – membro
D. O. de 31.12.2008.
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