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ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
MINISTRO VICTOR NUNES LEAL

A Escola da Advocacia-Geral da União Ministro Victor Nunes Leal, órgão
diretamente subordinado ao Advogado-Geral da União, tem como atribuições o disposto no
Art. 33 do Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010:
Art. 33. À Escola da Advocacia-Geral da União, diretamente subordinada ao
Advogado-Geral da União, compete:
I - planejar, promover e intensificar programas de treinamento
sistemático, progressivo e ajustado às necessidades da Advocacia-Geral da
União nas suas diversas áreas;
II - planejar e promover pesquisa básica e aplicada, bem como
desenvolver e manter programas de cooperação técnica com organismos
nacionais e internacionais sobre matéria de interesse da Advocacia-Geral da
União;
III - planejar, coordenar, orientar apoiar e executar atividades
acadêmico-científicas e culturais, em especial, com relação:
a) à formação de novos membros e servidores da Advocacia- Geral da
União e da Procuradoria-Geral Federal, no desempenho de suas funções
institucionais;
b) ao aperfeiçoamento e atualização técnico-profissional dos membros e
servidores do Órgão;
c) ao desenvolvimento de projetos, cursos, seminários e outras
modalidades de estudo e troca de informações, podendo, para essas finalidades,
celebrar convênios com órgãos da Administração e entidades públicas e
privadas de ensino e pesquisa; e
d) à criação de condições visando ao cumprimento do disposto no art.
39, § 2º, da Constituição.
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A Escola da AGU, revendo as atividades realizadas no ano de 2012, apresenta seu
Relatório de Gestão Anual contendo informações acerca do quantitativo de ações
desenvolvidas e de pessoas capacitadas e, ainda, uma análise qualitativa dessas ações, sem
que haja uma pormenorização individual de cada atividade.

1.

ASPECTOS QUANTITATIVOS

1.1

QUANTIDADE DE EVENTOS E PESSOAS CAPACITADAS

A Escola da AGU, no ano de 2012, realizou ou participou da realização de 417
(quatrocentos e dezessete) eventos, totalizando 7.858 (sete mil, oitocentos e cinquenta e oito)
pessoas capacitadas, com uma carga horária total de 58.885 (cinquenta e oito mil, oitocentos e
oitenta e cinco) horas, cuja organização e gestão couberam à unidade sede em Brasília e às
Representações da Escola da AGU nos estados.

Do total de capacitados, 992 (novecentos e noventa e dois) são Advogados da União;
1.515 (hum mil, quinhentos e quinze), Procuradores Federais; 178 (cento e setenta e oito),
Procuradores da Fazenda Nacional; 1.447 (hum mil, quatrocentos e quarenta e sete),
Servidores Administrativos da AGU e 3.726 (três mil, setecentos e vinte e seis), Servidores de
Órgãos Parceiros.

Os eventos realizados com ônus permitiram a capacitação de 1.459 (hum mil,
quatrocentos e cinquenta e nove) pessoas, sendo 320 (trezentos e vinte) Advogados da União,
556 (quinhentos e cinquenta e seis) Procuradores Federais, 85 (oitenta e cinco) Procuradores
da Fazenda Nacional, 423 (quatrocentos e vinte e três) Servidores Administrativos da AGU e
75 (setenta e cinco) Servidores de Órgãos Parceiros.

Em relação aos eventos sem ônus, foram capacitados 6.399 (seis mil, trezentos e
noventa e nove) pessoas, sendo 672 (seiscentos e setenta e dois) Advogados da União, 959
(novecentos e quinhentos e nove) Procuradores Federais, 93 (noventa e três) Procuradores da
Fazenda Nacional, 1.024 (hum mil e vinte e quatro) Servidores Administrativos da AGU e
3.651 (três mil, seiscentos e cinquenta e um) Servidores de Órgãos Parceiros.
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1.2

Sem ônus

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO E AFASTAMENTO

Neste ano de 2012, foram analisados pela Escola da AGU e deferidos pelo SecretárioGeral de Consultoria, um total de 24 (vinte e quatro) pedidos de licença para capacitação,
destinados à participação em cursos e à redação de monografias, dissertações e teses, sendo
10 (dez) Advogados da União, 12 (doze) Procuradores Federais e 02 (dois) Servidores
Administrativos. Considerando a publicação da Portaria-AGU nº 69, de 14 de fevereiro de
2012 e da Portaria-AGU nº 345, de 14 de agosto de 2012, as concessões de licença para
capacitação estavam suspensas no período de 15 de fevereiro a 14 de agosto de 2012, razão
pela qual, houve uma redução do número de licenças para capacitação concedidas no ano de
2012, quando comparado ao ano de 2011.

Acrescentamos, ainda, a concessão de 02 (dois) afastamentos para estudo no país para
02 Procuradores Federais, e de 89 (oitenta e nove) afastamentos de membros para estudo no
exterior (36 Advogados da União, 53 Procuradores Federais), sendo 14 (quatorze) para cursos
de longa duração e 75 (setenta e cinco) para cursos de curta duração.
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1.3

EDITORAÇÃO

Revista da AGU
No campo da editoração, publicamos a Revista da AGU, constituída de duas versões:
a Virtual, com periodicidade mensal, e a Impressa, com periodicidade trimestral. Para a
seleção dos trabalhos a serem publicados, a Escola da AGU conta com a coordenação e a
assessoria do Conselho Editorial da Escola da AGU.

A Revista da AGU apresenta abordagens multidisciplinares e atuais de questões
relevantes

à

realidade

da

Advocacia

Pública

Federal.

Nela,

são

publicados

predominantemente artigos de membros das carreiras da Advocacia-Geral da União, estando
aberta à publicação de artigos de outros operadores do Direito. São admitidos também textos
sobre gestão e administração de órgãos jurídicos.

O propósito da Revista da AGU é servir como meio de divulgação, para todas as
carreiras da AGU e para os demais operadores do Direito, de teses, temas, opiniões e
inquietações, tanto teóricas quanto práticas, com espaço para publicação de pareceres e
comentários à jurisprudência.

Neste ano de 2012, após seleção do Conselho Editorial, foram publicados na Revista
Virtual 47 artigos, sendo 36 deles indicados para publicação na Revista Impressa. Foram
ainda publicados, nas Edições nº 31 a 34 da Revista Impressa, 44 artigos, conforme
discriminado a seguir:

Tipo de Trabalho

Quantidade

Institucional

02

Artigos

36

Pareceres

04

Jurisprudências

02

Total

44
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Publicações da Escola da AGU no ano de 2012:
A série “Publicações da Escola da AGU” tem como objetivo valorizar e divulgar os
trabalhos que possuem relevância acadêmica e institucional de membros da AGU e de órgãos
vinculados. Cada edição da coleção reúne material especializado com um único tema, focado
na atuação específica de uma Unidade da AGU ou em assuntos tratados exclusivamente pela
Advocacia Pública.

Neste ano as Publicações da Escola da AGU passaram a ser editadas mensalmente:
foram publicadas as Edições nº 14 a 23, conforme abaixo:
Nº 14 – Propriedade Intelectual: Conceitos e Procedimentos – Volume 2: esta obra
apresenta uma coletânea de trabalhos referentes à Propriedade Intelectual. Os artigos
foram elaborados por eminentes profissionais de mais intensa atividade no país e
revelam o conhecimento produzido pela advocacia pública.
Nº 15 – Trabalhos vencedores do Concurso de Monografias da AGU em 2009 e
2010: esta publicação certamente agradará ao mais exigente leitor, ávido por se
atualizar em matérias relacionadas à temática da Advocacia-Geral da União, pois
congrega discussões valiosas, tanto pela importância e profundidade jurídicas dos
temas que veiculam quanto pela sua incidência na realidade diária de todos os
advogados públicos federais, a saber: redução de litigiosidade, o desenvolvimento do
Estado e o princípio da eficiência, a cidadania, o papel a ser desempenhado por uma
AGU cidadã, bem como a defesa dos direitos fundamentais e aplicação de uma nova
hermenêutica constitucional.


Nº 16 - 2º Curso de Introdução ao Direito Americano: Fundamentals of US Law
Curse - Volume 1 e 2: em parceria com a Thomas Jefferson School of Law, a Escola
da AGU realizou o 2º Curso de Introdução ao Direito Americano na cidade de San
Diego, Califórnia, nos Estados Unidos da América. Nestes dois volumes, os
intercambistas produziram rica doutrina envolvendo diversos temas de interesse
comum tanto ao direito norte americano quanto ao direito brasileiro; e, ainda, que os
institutos abordados não encontrem similaridade ou equivalência no outro país, todos
os textos produzidos procuraram tecer um paralelo entre os dois ordenamentos
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jurídicos de modo a proporcionar ao leitor uma visão ainda que panorâmica da
temática desenvolvida sob as perspectivas de ambos os sistemas.


Nº 17 – Direito Constitucional e Biopolítica: esta obra propõe-se em ampliar o
debate em sede de direito constitucional para analisar mais profundamente os rumos
dos Estados Nacionais diante das mais recentes movimentações populares de protestos
que evidenciam uma possível crise do capitalismo e a necessidade de repensar o futuro
do Estado Democrático de Direito.



Nº 18 – Gestão Pública Democrática: a presente publicação apresenta uma seleção
de trabalhos que abordam as relações entre a democracia, o direito e a gestão pública,
sob múltiplos escopos, abordagens e campos disciplinares.



Nº 19 – A nova Lei do CADE: esta obra é formada por um artigo institucional que
aborda a história institucional do Direito Antitruste no Brasil para, em seguida, trazer
ao leitor temas instigantes levantados pela nova lei como: os procedimentos de
negociação no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica sob o prisma
da Lei 12.529, as principais alterações introduzidas no processo de notificação
obrigatória, a prescrição na nova lei antitruste, a reestruturação do Sistema Brasileiro
de Defesa da Concorrência, desafios do Poder Público no setor de aviação civil com a
entrada em vigor da nova legislação, as composições no CADE como instrumento de
efetividade da defesa da concorrência, a ação de indenização prevista no art.47 da
nova Lei Antitruste e as principais alterações trazidas pela lei nos processos de
apuração de condutas contra a livre concorrência.



Nº 20 – Lei Complementar 76/93 Comentada pela PFE/INCRA: esta publicação
pretende comentar a Lei Complementar nº 76/93. Tal lei decorre diretamente do art.
184, § 3° da Constituição de 1988, que dispõe caber à “lei complementar estabelecer
procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de
desapropriação”.
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Nº 21 – 1º Curso de Introdução ao Direito Europeu: Tradizione Civilistica e
Armonizzazione del Diritto nelle Corti Europee – Volume 1 e 2: em parceria com a
Universidade de Roma, a Escola da Advocacia-Geral da União realizou o 1º Curso de
Introdução ao Direito Europeu na cidade de Roma, Itália. Nestes dois volumes os
alunos produziram diversos artigos envolvendo temas de interesse comum tanto ao
direito europeu quanto ao direito brasileiro.
Nº 22 – Pro Diviso – Estudos da Consultoria Jurídica junto ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário: esta publicação relata os resultados significativos que o
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) obteve, tanto na constituição e
aperfeiçoamento dos seus instrumentos, como na execução das políticas do
desenvolvimento territorial e do reordenamento agrário nacional.
Nº 23 – Pós Graduação em Direito Público: esta obra traz alguns dos trabalhos
realizados no Curso de Pós-Graduação em Direito Público: o curso foi realizado
em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento Democrático – IDDE e a Escola
da AGU.

Cartilhas e Manuais
Por fim, cumpre destacar que a Escola da AGU também desempenha um papel
editorial de apoio à elaboração e impressão de cartilhas e manuais das Unidades da AGU:


Cartilha – Referencial de Gestão da CCAF;



Cartilha – Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições;



Cartilha – Plano Bienal de Capacitação – PAC 2012/2013;



Manual – Caderno de Memoriais 2012 da PGF;



Manual – AGU no Combate Internacional à Corrupção;



Manual – Procedimentos dos Protocolos da Advocacia-Geral da União sobre a Lei de
Acesso à Informação;



E-Book – Coletânea de Manifestações da CGU.

Destaque-se que, considerando a adesão da AGU ao Protocolo A3P do Ministério do
Meio Ambiente, a impressão é realizada em número reduzido, pois o material é
disponibilizado na Biblioteca Digital da AGU, possibilitando uma economia de papel e
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material de impressão além do alcance de um público de mais de 10.000 pessoas, entre
membros e servidores da AGU, por meio da REDE AGU.

1.4

TV ESCOLA

A TV Escola, lançada em 2009, tem por objetivo levar o conhecimento de forma
rápida e eficiente às unidades da AGU, possibilitando a membros e servidores da AGU
acompanhar de seus computadores, em tempo real, os eventos de capacitação, ou ainda
assistir aos mais de 200 (duzentos) vídeos disponibilizados na Videoteca Digital no horário
em que melhor lhes interessar, por meio do download.

Neste ano, a Escola da AGU teve 56 (cinquenta e seis) eventos de capacitação
transmitidos ao vivo pela TV Escola e 35 (trinta e cinco) vídeos disponibilizados na
Videoteca Digital.

1.5

ORÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO

No que se refere aos valores envolvidos nas ações de capacitação no ano de 2012, podese afirmar que os investimentos foram de R$ 4.750.739,90 (quatro milhões, setecentos e
cinquenta mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos), representando a execução
de 99,88% do total do orçamento disponibilizado para capacitação no ano de 2012. O
investimento per capita neste período foi de R$ 412,47 (quatrocentos e doze reais e quarenta
e sete centavos).

Programa do
Orçamento

Valor disponibilizado
para 2012
(R$)

Valor executado
em 2012
(R$)

Percentual da
Execução

Valor executado
Per Capita *
(R$)

Capacitação de
servidores
públicos federais

3.247.084,00

3.241.196,22

99,82%

412,47

Periódicos

1.509.543,68

1.509.543,68

100,00%

Total

4.756.627,68

4.750.739,90

99,88%

* 7.858 Capacitados em 2012.
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Dos recursos oriundos do Programa de Capacitação de membros e servidores da AGU,
foi remanejado o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para utilização em
investimento de mobiliário para o auditório e biblioteca da Escola da AGU em Minas Gerais.

2.

ASPECTOS QUALITATIVOS

2.1

CURSOS OFERECIDOS NO MERCADO

Considerando a infinidade de temas que permeiam as atividades desempenhadas pelos
advogados públicos, a Escola da AGU também adquiriu em 2012 diversas vagas em
importantes cursos de aperfeiçoamento oferecidos no mercado, podendo destacar:



Curso de Língua Inglesa - Modalidade a Distância



Curso Como Construir Equipes de Alta Performance na Administração Pública



Curso de Introdução ao Direito Europeu - Roma/Itália



Curso de Elaboração de Indicadores de Desempenho Organizacional
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16º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública/4º Congresso Sul-Americano
de Direito do Estado/10º Congresso Brasileiro do Magistério Superior de
Direto Ambiental



10º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública



Seminário: A Arte de Liderar



8º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção na Administração Pública



XI Congresso de Direito Tributário em Questão



Curso Gestão do Tempo e Produtividade



Curso de Litígio Estratégico de Interesse Público



XVII Congresso Nacional dos Procuradores da Previdência Social CONPREV



I Congresso Internacional de Direito do Estado



Curso de Assessoria Jurídica



Curso de Legislação Ambiental Aplicada



XII Congresso Brasileiro de Direito do Estado



Congresso ECM Road Show 2012 - Belo Horizonte/MG



Curso Modelagem de Processos - Ferramenta BIZAGI



Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública



GARTNER - II Conferência Anual Data Center



Seminário Nacional Contratações de Tecnologia de Informação



II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade



Congresso ECM Road Show 2012 - Brasília/DF



Curso Módulo III Administração Orçamentária e Financeira do Programa de
Desenvolvimento de Dirigentes Fazendários - PDFAZ



IX Jornadas de Direito Processual



VIII Fórum Brasileiro sobre as Agências Reguladoras
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7º Congresso de Inovação no Poder Judiciário - CONIP Judiciário 2012



FENALAW 9ª Edição 2012



I Encontro Internacional de Compras Públicas Sustentáveis: Fortalecer o
Desenvolvimento

2.2



Curso de Monitoramento & Avaliação e Indicadores na Administração Pública



Curso a Distância de Pós-Graduação em Direito Público - UNB



Workshop - Compras Públicas Sustentáveis



Program for Brazilian Government Officials

CURSOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA DA AGU – SEDE

Juntamente com os cursos adquiridos no mercado, foram organizados e/ou
executados pela equipe de servidores da Escola da AGU – Sede no ano de 2012, os
seguintes eventos:
 I Encontro de Discussão sobre Processo Disciplinar para as Carreiras
Jurídicas da AGU, carga horária de 35h/a, realizado em Brasília/DF, com a
participação de 50 membros da Advocacia-Geral da União e 50 servidores de
Órgãos da Administração Pública.
 Cursos de Oratória, carga horária de 20h/a cada, realizados nas capitais das
principais regiões do país, capacitando cerca de 100 membros e servidores da
AGU.
 Curso Básico de Tutoria em Educação a Distância, carga horária de 08h/a,
com a participação de 06 membros e servidores da AGU.
 IV Curso de Advocacia Internacional do Estado, carga horária de 35h/a,
realizado em Brasília/DF, com a participação de servidores que atuam na área
de Direito Internacional, sendo 45 membros da AGU e 15 servidores de outros
Órgãos.
 IV Curso de Defesa da Probidade e Recuperação de Créditos, carga horária
de 16h/a, realizado em Brasília/DF, com a participação de 115 membros da
AGU, além de 22 servidores de outros Órgãos.
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 Seminário Regime Diferenciado de Contratação - RDC e o futuro das
contratações públicas, carga horária de 08h/a, realizado em Brasília/DF, com
a participação de 22 membros da AGU e 90 servidores de outros Órgãos da
Administração Pública.
 Seminário sobre a Lei de Acesso à Informação, carga horária de 08h/a,
realizado em Brasília/DF, com a participação de 95 membros e servidores da
AGU e 65 servidores de outros Órgãos da Administração Pública.
 Parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e com o Banco
Central do Brasil para a realização do Curso de Libras Contextualizado - a
distância, carga horária de 20h/a, com a participação de 20 membros e
servidores da AGU e 35 servidores de outros Órgãos da Administração
Pública.
 Parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para a realização
do Curso de Libras Contextualizado - Presencial, carga horária de 40h/a,
que teve a participação de 20 membros e servidores da AGU e 13 servidores de
outros Órgãos da Administração Pública.
 Parceria com a Thomas Jefferson School of Law para a realização do Curso de
Introdução ao Direito Americano. A 2ª Turma ocorreu de 09 a 26 de janeiro
de 2012, em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos da América, contando
com a participação de 30 membros da AGU e de Órgãos vinculados.
 Visitas de cerca de 400 Estudantes de Direito de diversas universidades do
país, com a realização de palestras sobre a Advocacia-Geral da União,
explanando a respeito da estrutura organizacional da Instituição e sua função
Essencial à Justiça.

13

2.3

CURSOS PROMOVIDOS PELAS REPRESENTAÇÕES DA ESCOLA
DA AGU NOS ESTADOS

Considerando a descentralização de parte das atividades de capacitação, foram ainda
realizados pelas Representações da Escola da AGU nos Estados e ou em parceria com
outros Órgãos nos Estados, com o apoio da sede da Escola, os seguintes eventos:
Representação da Escola em Goiás:
 V Curso Noções de Direito
Representação da Escola em Minas Gerais:
 1º Ciclo de Palestras da EAGU/MG
 Curso de Pós-Graduação em Advocacia Pública
 Curso Gestão de Conflitos
 IV Congresso de Direito Constitucional
 Palestra sobre a Reforma do CPC
Representação da Escola em Pernambuco:
 Curso de Noções de Direito Processual Civil
 Curso Introdução ao Direito Constitucional e à Organização dos Poderes na
CF/88
 Curso Noções de Direito Administrativo- EAGU/PE
 Palestra Licitações Sustentáveis - aspectos jurídicos e práticos
Representação da Escola em Roraima:
 Curso de Capacitação em Licitações e Contratos
Representação da Escola em Santa Catarina:
 Lançamento da Agenda Ambiental na AGU/SC
 Sustentabilidade e Biodiversidade: Direito, Meio Ambiente e Desenvolvimento
após a Conferência Rio + 20
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Representação da Escola em São Paulo:
 Aulas Magnas de Cursos de Pós-Graduação em Direito Processual Civil
 II Curso de Licitações Sustentáveis
 VIII Curso de Formação em Direito do Estado
 II Encontro Jurídico Sobre Concessão de Rodovias
 IV Congresso AJUFESP de Execuções Fiscais
 Ordem Jurídica e a Segurança do Trabalhador
 Palestra Direito Público na Atualidade - Diálogos Latino-Americanos
 Seminário Previdência Complementar dos Servidores Públicos
 Seminário Regime Diferenciado de Contratação - RDC e o futuro das
contratações públicas
Representação da Escola em Tocantins:
 Painel Comemorativo de 05 anos da Procuradoria Federal no Estado de
Tocantins
Representação da Escola na Bahia:
 II e III Oficina do Edital Eficiente
Representação da Escola no Rio de Janeiro:
 Curso de Controle de Constitucionalidade
 Curso de Direito de Consumidor
 Curso de Inglês
 Palestra de Direito Administrativo Disciplinar
Representação da Escola no Rio Grande do Sul:
 Curso de Noções de Direito para Servidores
 Seminário de Direito Comparado Brasil - Estados Unidos: Direito
Administrativo, Ambiental e Penal
 Seminário sobre Improbidade Administrativa e Agentes Públicos
 VII Simpósio Regional de Licitações, Contratos e Controle de Atos
Administrativos
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Com isso, além da participação de todos os segmentos funcionais nas ações de
capacitação, é importante ressaltar que foi alcançado o equilíbrio no planejamento dos
eventos, com o intuito de proporcionar a ampliação dos temas de interesse para a Instituição
com ações voltadas tanto para a área meio como para a área finalística da AGU.

Quantidade de Eventos por UF - 2012
250

200
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50
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Quantidade de Servidores Capacitados por UF - 2012
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
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2.4

ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Durante o período de 2012 foram celebrados diversos acordos de cooperação com
órgãos públicos e instituições de ensino:

2.4.1 Organismos Nacionais
a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT – 25/06/2012;
b) Secretaria de Orçamento Federal - SOF – 29/08/2012;
c) Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDE – 25/09/2012;
d) Fundação Nacional de Apoio a Pesquisa - FUNAPE – 28/09/2012;
e) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA – 05/10/2012;
f) Escolas de Governo da União – 13/11/20121;
g) Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça – 12/12/2012.

2.4.2 Organismos Internacionais:
a) Universidade de Roma "Tor Vergata" (Itália) – 26/03/2012;
b) Centro de Estudos Judiciários – CEJ (Portugal) – 29/06/2012;
c) Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Comahue
(Argentina) – 27/11/2012.

2.5

PROJETOS DE 2012

Destacam-se a seguir ações, atividades e projetos realizados pela Escola da AGU
durante o ano de 2012, dentre outros:
I. I SEMINÁRIO FRANCO-BRASILEIRO DE TRANSPORTES
A Escola da AGU, em parceria com a Embaixada da França, realizou o I Seminário
Franco-Brasileiro de Transportes, em Brasília/DF, com a participação de 50
membros e servidores da AGU e 40 servidores de outros Órgãos da Administração.

1

Acordo de Cooperação celebrado entre a Escola da AGU e a Academia Nacional de Polícia – ANP, o Centro de Altos
Estudos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – CEAE, a Escola da Previdência Social / Programa Educação
Previdenciária – INSS, a Escola de Administração Fazendária – ESAF, a Escola de Inteligência – ESINT/ABIN, a Escola
Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE/IBGE, a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENSP, a Fundação
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, a Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ, o Instituto Rio Branco – IRBr,
o Instituto Sezerdello Corrêa – ISC e a Universidade Corporativa do Banco Central do Brasil – UNIBACEN.
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II. SEGUNDA COMUNIDADE VIRTUAL DA ESCOLA DA AGU
Realização da Segunda Comunidade Virtual da Escola da AGU com os
participantes do Curso de Introdução ao Direito Americano e posterior inserção de
interessados em acessar os materiais do curso e participar das discussões dos fóruns
temáticos.

III. II ENCONTRO NACIONAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SOBRE
DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS SETORIAIS DE GÊNERO E RAÇA
Em razão da adesão da AGU ao Programa de Pró-Equidade de Gênero e Raça, e com
vistas a aprofundar debates internos sobre o tema e a difundir o programa no âmbito
da AGU, a Escola da AGU promoveu, em Brasília/DF, o II Encontro Nacional da
Advocacia-Geral da União sobre Direitos Humanos e Políticas Setoriais de
Gênero e Raça, que contou com a participação de 55 membros e servidores da AGU e
75 servidores de outros Órgãos adeptos ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça.

IV. II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO MINERÁRIO
A Escola da AGU, em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM,
realizou o II Congresso Internacional de Direito Minerário, em Salvador/BA, com
a participação de cerca de 350 profissionais da área pública e privada, dentre eles,
membros da Advocacia-Geral da União.

V. ESCOLA DIGITAL - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Escola da AGU, por meio da Escola Digital, promoveu o Dia Nacional de Libras em
diversas Unidades da Federação e o Curso de Libras Contextualizado, com a
participação de 118 membros e servidores da AGU e 213 servidores de outros Órgãos
da Administração.

VI. CERTIFICAÇÃO DA EAGU POR MEIO DE ARQUIVO DIGITAL
A Escola da AGU implementou a certificação de participação em eventos da Escola da
AGU em mídia digital, tendo como objetivo a economia de papel, de tinta de
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impressora e de gastos com expedição via Correios, além de aumentar a celeridade do
trabalho de Coordenação de Eventos, auxiliando a AGU no cumprimento das metas da
Agenda Ambiental, desonerando os cofres públicos e modernizando a gestão da
Escola da AGU.

VII. PROJETO DE CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE GRADE DE CURSOS
PERMANENTES DA EAGU
Por meio desse projeto, a Escola da AGU estabeleceu uma grade de cursos jurídicos
permanentes da EAGU, a serem ministrados por Advogados Públicos Federais
especialistas nas áreas elencadas, e preferencialmente lotados (em efetivo exercício)
nos próprios locais onde ocorrerão as capacitações, permitindo assim uma maior
amplitude de nossas ações em nível local, privilegiando os instrutores cadastrados em
nossos bancos de talento e permitindo uma maior capilarização, ampliando-se, deste
modo, o alcance das ações promovidas pela Escola da AGU.

VIII. REESTRUTURAÇÃO DA SEDE ESCOLA DA AGU (BRASÍLIA) E
ESTRUTURAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES DA EAGU NOS ESTADOS
A Escola da AGU implementou o Projeto de Reestruturação da Sede da Escola da
AGU e das Representações da Escola nos Estados, visando melhorar o atendimento e
profissionalizar a gestão da unidade central e das representações estaduais.

IX. ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Aquisição de 1.917 novos títulos para incorporação ao acervo da Biblioteca Teixeira
de Freitas em Brasília/DF e das bibliotecas de todo o Brasil.

X. AGUATOS
Inclusão de 3.243 atos no sistema AGUAtos (entre Apostilas, Atos Regimentais,
Despachos, Editais, Súmulas, Instruções Normativas, Instruções Normativas
Conjuntas, Normas Operacionais, Ordens de Serviços, Orientações Normativas,
Portarias, Portarias Conjuntas, Portarias Interministeriais, Resoluções e outros).
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PROPOSTAS PARA 2013


Financiamento de Cursos de Pós-Graduação para o exercício de 2013.



Disponibilização da Grade de Cursos Permanentes nos seguintes eixos: Processo Civil
(EAGU/SP), Direito Constitucional (EAGU/RJ), Direito Administrativo (EAGU/MG),
Direito Regulatório e Previdenciário (EAGU/RS), Gestão (EAGU/PE).



Promoção de Cursos de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.



Realização de Seminários Regionais sobre Advocacia Pública Federal.



Realização do VI Seminário Brasileiro sobre Advocacia Pública Federal.



Realização de Cursos de Oratória.



Promoção do II Encontro de Discussão sobre Processo Administrativo Disciplinar na
AGU.



Promoção do II Curso de Introdução ao Direito Europeu Tradizione Civilistica e
Armonizzazione del Diritto nelle Corti Europee.



Implementação de Cursos a distância.



Implementação de projetos decorrentes de acordos celebrados com as Instituições
Nacionais e Internacionais.

Brasília,

de fevereiro de 2013.

Juliana Sahione Mayrink Neiva
Advogada da União
Diretora da Escola da Advocacia-Geral da
União Ministro Victor Nunes Leal

Filipo Bruno Silva Amorim
Procurador Federal
Vice-Diretor da Escola da Advocacia-Geral da
União Ministro Victor Nunes Leal
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