Seção 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PORTARIA No - 262, DE 5 DE MAIO DE 2017
Dispõe sobre a elaboração e a divulgação de manifestação jurídica referencial pelos órgãos de
execução da Procuradoria-Geral Federal no desempenho das atividades de consultoria jurídica.
O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e VIII do
§ 2º do art. 11 da Lei nº 10.480, de 02 de julho de 2002, Considerando a edição da Orientação
Normativa nº 55, de 23 de maio de 2014, do Advogado-Geral da União, e o disposto no Acórdão
nº 2.674, de 2014, do Plenário do Tribunal de Contas da União, bem como os princípios
constitucionais da eficiência, da segurança jurídica e da publicidade, resolve: Art. 1º Disciplinar
a elaboração e a divulgação de manifestação jurídica referencial pelos órgãos de execução da
Procuradoria-Geral Federal - PGF no desempenho das atividades de consultoria jurídica.
Parágrafo único. Considera-se manifestação jurídica referencial aquela que analisa todas as
questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, dispensando a
obrigatoriedade legal de elaboração de parecer individualizado para os respectivos casos
concretos. Art. 2º São requisitos para a elaboração de manifestação jurídica referencial: I - o
volume de processos em matérias idênticas e recorrentes que acarrete sobrecarga de trabalho
devidamente comprovada e venha a impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo
ou a celeridade dos serviços administrativos; e II - a atividade jurídica exercida se restringir à
verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.
§ 1º As Orientações Normativas editadas pelo Advogado Geral da União e as orientações
jurídicas firmadas pelo Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal DEPCONSU e aprovadas pelo Procurador-Geral Federal deverão ser observadas previamente à
elaboração da manifestação jurídica referencial. § 2º As Câmaras Permanentes e Provisórias
auxiliarão o DEPCONSU na elaboração de suas orientações jurídicas a respeito de manifestações
jurídicas referenciais. § 3º A manifestação jurídica referencial deverá conter capítulo específico
destinado à demonstração dos requisitos enunciados no caput. Art. 3º Os órgãos de execução
da PGF competentes para realizar atividades de consultoria jurídica, nos termos do art. 3º da
Portaria PGF nº 526, de 26 de agosto de 2013, deverão priorizar a avaliação da possibilidade de
elaboração de manifestações jurídicas referenciais. § 1º A eficácia da manifestação jurídica fica
condicionada à sua aprovação pelo chefe do órgão de execução da PGF competente, nos termos
do artigo 13 da Portaria PGF nº 526, de 26 de agosto de 2013, admitindo-se ato de delegação
de competência conforme dispositivos previstos no Capítulo VI da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999. § 2º Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial estão
dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste,
de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação. §3º A
controvérsia jurídica entre unidades que integrem a mesma Procuradoria Federal junto a uma
determinada autarquia ou fundação pública federal e demais órgãos de execução que lhes
prestem atividades de consultoria, deverá ser resolvida pelo respectivo Procurador-Chefe. Art.
4º As manifestações jurídicas referenciais aprovadas pelo chefe do órgão de execução da PGF
deverão ser: I - disponibilizadas na página do órgão de execução da PGF no sítio eletrônico da
Advocacia-Geral da União; e II - encaminhadas à autoridade assessorada para que possa utilizálas nos termos do § 2º do art. 3º desta Portaria. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo às
manifestações jurídicas referenciais já existentes. § 2º As orientações jurídicas a respeito de
manifestações jurídicas referenciais elaboradas pelo DEPCONSU serão disponibilizadas em sua
página no sítio eletrônico da Advocacia-Geral da União e divulgadas para conhecimento de todos
os integrantes da carreira de Procurador Federal. Art. 5º Sempre que houver alteração nos
fundamentos jurídicos que embasaram a manifestação jurídica referencial, inclusive mudança
na legislação pertinente, deverá o chefe do órgão de execução da PGF referido no art. 3º, § 1º,
desta Portaria, promover a sua adequação. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput às

orientações jurídicas a respeito de manifestações jurídicas referenciais elaboradas pelo
DEPCONSU, cabendo à Câmara Permanente que a exarou a responsabilidade por sua
adequação. Art. 6º A existência de manifestação jurídica referencial não prejudica a atuação
consultiva, de ofício ou por provocação em processos que tratem de matéria por ela abrangida.
Art. 7º Compete ao DEPCONSU resolver controvérsia jurídica entre os órgãos de execução da
PGF relativamente a manifestações jurídicas referenciais. Art. 8º Os casos omissos serão
resolvidos pelo Diretor do DEPCONSU. Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PORTARIA No - 261, DE 5 DE MAIO DE 2017
Disciplina o fluxo da atividade de consultoria e assessoramento jurídicos nos órgãos de execução
da Procuradoria-Geral Federal O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e VIII do parágrafo 2º do artigo 11 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
resolve: Art. 1º Os órgãos consultivos de execução da Procuradoria Geral Federal - PGF terão
seus fluxos de atividade de consultoria e assessoramento jurídicos regulados por esta Portaria.
Parágrafo único. Os fluxos de atividade a que se refere o caput desenvolvem-se em ambiente de
estrutura organizada de órgão consultivo. CAPÍTULO I Do fluxo consultivo Art. 2º O fluxo
consultivo constitui a sequência de atos que envolve a entrada, a distribuição, a apreciação e a
saída de expedientes, consultas ou processos administrativos encaminhados pelas autarquias e
fundações públicas federais para as respectivas Procuradorias Federais e decorre da consultoria
e assessoramento jurídicos prestados: I - em consultas jurídicas diversas de áreas finalísticas ou
administrativas encaminhadas pelas áreas competentes da entidade assessorada; II -no
encaminhamento de elementos de fato e de direito ao órgão de execução da PGF com
competência específica da autarquia ou fundação: à Procuradoria Federal, especializada ou não,
junto à autarquia ou fundação; III - às autoridades das autarquias e fundações públicas federais
na elaboração de informações em mandado de segurança e em habeas data impetrados contra
autoridades das autarquias e fundações públicas federais. IV - no encaminhamento de subsídios
e informações aos demais órgãos de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo
da União; V - em matéria de cobrança e recuperação de créditos; VI - em matéria disciplinar; e
VII - em matérias específicas, como no caso de fornecimento de informações, nos termos da Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo único. O exercício da consultoria jurídica
compreende as atividades formalmente solicitadas pelo órgão competente e objeto de
elaboração de manifestação jurídica, nos termos da regulamentação específica. CAPÍTULO II Da
gestão documental Art. 3º A gestão documental, que compreende o monitoramento da entrada,
processamento, saída, assim como eventual acompanhamento dos expedientes, consultas e
processos recebidos, físicos ou eletrônicos será realizada pelo serviço de protocolo ou apoio do
órgão consultivo. § 1º Os atos relativos à gestão documental deverão ser realizados no Sistema
Sapiens, mediante o preenchimento dos dados necessários, nos campos existentes. § 2º Caberá
ao chefe do órgão consultivo o gerenciamento de toda a movimentação dos processos, desde a
entrada até a saída definitiva, mediante o uso dos relatórios e ferramentas disponíveis no
Sistema Sapiens. § 3º No caso de expediente ou processo recebido por meio físico, este deverá
ser digitalizado, cadastrado e inserido no Sistema Sapiens, com a abertura de tarefa, realizandose, por ocasião da saída do processo, a juntada de cópia da manifestação produzida. § 4º A cada
novo ingresso do expediente ou processo recebido por meio físico no órgão consultivo, serão
digitalizadas e inseridas no Sistema Sapiens todas as folhas posteriores à última manifestação
do órgão consultivo, realizando-se, por ocasião da saída do processo, a juntada de cópia da
manifestação. § 5º Na hipótese de impossibilidade de realização da digitalização da
integralidade do processo, referida no parágrafo anterior, essa deverá ocorrer em relação às
principais peças do processo, conforme orientação da chefia da unidade. § 6º As manifestações

jurídicas produzidas até a efetiva implantação do Sistema Sapiens deverão ser disponibilizadas
em banco de dados na rede interna do órgão consultivo, a fim de permitir a pesquisa, o
compartilhamento institucional e o controle de uniformização. § 7º Periodicamente, serão
elaborados relatórios e estatísticas das atividades desenvolvidas no órgão consultivo, a fim de
subsidiar a distribuição e garantir a transparência no gerenciamento da unidade. CAPÍTULO III
Da Distribuição Seção I Dos aspectos Gerais Art. 4º A distribuição do processo será realizada logo
após a chegada e análise preliminar dos autos, mediante o uso do Sistema Sapiens, pelo titular
do órgão consultivo, ou mediante delegação expressa. § 1º Tratando-se de processo cujo prazo
deva seguir os termos do art. 42 da Lei nº 9.784, de 1999, a distribuição será realizada logo após
a chegada dos autos na procuradoria. § 2º O destinatário da tarefa tem o dever de verificar no
sistema institucional os trabalhos que lhe foram distribuídos e observar os prazos definidos. §
3º A distribuição poderá ser objeto de comunicação, mediante e-mail institucional ou outro
meio hábil. § 4º O titular do órgão consultivo poderá estabelecer regras de distribuição
automática para as unidades descentralizadas que não disponham de chefia local, observados
parâmetros objetivos, transparentes e impessoais, que privilegiem a divisão equitativa da carga
de trabalho para cada Procurador. Art. 5º Devem ser imediatamente distribuídos, com a
respectiva sinalização no Sistema Sapiens, os seguintes processos: I - urgentes, assim entendidos
os processos que reclamem atenção imediata em razão da existência de prazos exíguos; II prioritários, assim entendidos aqueles definidos por critérios objetivos elencados em norma
específica; III - relevantes, assim entendidos aqueles que apresentem repercussão na política
pública executada pela entidade representada e identificados como tal pelo chefe da unidade.
Parágrafo único. Caso não tenha sido detectadas a urgência, a prioridade ou a relevância no ato
de distribuição, o Procurador que as perceber deverá comunicar o fato ao chefe da unidade, a
quem competirá rever a marcação correspondente. Art. 6º Caberá ao Procurador diligenciar
junto ao respectivo serviço de apoio, na primeira oportunidade, na hipótese em que verificar
erro ou inconsistência na distribuição, comunicando à chefia imediata, se necessário. Art. 7º
Com a abertura de tarefa de distribuição no Sistema Sapiens, encerra-se o ciclo ordinário de
distribuição e, a partir desta data, considera-se o Procurador instado a elaborar a manifestação
jurídica. Art. 8º Distribuído o processo ao procurador, este permanece responsável pela sua
condução até a emissão do pronunciamento definitivo, cabendo-lhe requerer as diligências
indispensáveis à instrução processual. Seção II Dos critérios de distribuição Art. 9º A distribuição
dos processos recebidos no órgão consultivo deverá observar parâmetros objetivos,
transparentes e impessoais, que privilegiem a divisão equitativa da carga de trabalho para cada
Procurador. § 1º A distribuição deverá ser realizada de modo sequencial, de forma que todos
recebam processos, por meio do revezamento permanente entre procuradores, preservandose a equanimidade como atributo principal da distribuição. § 2º A divisão equitativa pressupõe
a distribuição igualitária de processos com semelhante grau de dificuldade e, quando ausente
esta similitude, a utilização de critérios compensatórios, que deverão levar em conta o grau de
complexidade envolvido na análise demandada em cada processo. § 3º O uso de critérios
compensatórios de que trata o parágrafo anterior poderá ser feito por meio do uso de tabelas
nas quais os processos recebam pontuações conforme natureza e complexidade, mantendo-se
a igualdade de pontuação entre os procuradores, a fim de que, independentemente do
quantitativo de processos recebidos, todos recebam semelhante carga de trabalho em termos
de complexidade. § 4º Deverão ser realizados, com a antecedência necessária, os devidos
ajustes e compensações na distribuição, em razão de afastamentos legais de procuradores,
conforme previsto no Capítulo VI desta Portaria. § 5º A distribuição de processos nos termos
deste artigo não afasta a possibilidade de análise e emissão da manifestação jurídica cabível pelo
titular da procuradoria federal, sem prejuízo da adequada gestão e gerenciamento da unidade.
Art. 10. Poderá ser efetuada a distribuição por prevenção quando o Procurador já tenha atuado
no processo ou quando houver prestado assessoramento jurídico sobre o assunto objeto da
consulta. Parágrafo único. Os casos de prevenção serão distribuídos ao Procurador vinculado e
serão computados para fins de redistribuição de novo processo. Art. 11. Será efetuada

distribuição por retorno: I - quando o processo regressar após manifestação jurídica que
solicitou diligências necessárias à instrução dos autos; ou II - em razão da chegada de consulta
complementar contendo dúvidas ou questões suscitadas em face de manifestação
anteriormente emitida. Parágrafo único. Os processos distribuídos por retorno não integrarão a
distribuição geral e, após seu registro como simples retorno, serão vinculados diretamente ao
Procurador responsável, nos termos do art. 4º desta Portaria. Art. 12. Na hipótese dos arts. 10
e 11 desta Portaria, havendo o afastamento legal do Procurador, os processos que seriam a ele
destinados serão distribuídos a outro Procurador, caso não haja condições, pelo prazo
processual, de que os autos aguardem o retorno do afastado, de acordo com o juízo da chefia.
Art. 13. Quando a distribuição por retorno ou prevenção, por alguma razão, deixar de observada
no ato, cumpre ao Procurador que receber o processo comunicar e restituir os autos à chefia,
no prazo de três dias contínuos do recebimento, hipótese em que ficará dispensado da emissão
da manifestação jurídica cabível. CAPÍTULO IV Do gerenciamento de prazos Art. 14. Os Órgãos
de execução da PGF deverão estabelecer, na forma do art. 19, inciso V, da Portaria PGF nº 526,
de 2013, os prazos de elaboração e aprovação das manifestações jurídicas cabíveis em processos
onde a consulta formulada não se faz obrigatória por disposição de lei ou de regulamento. § 1º
Sempre que a oitiva do órgão consultivo for obrigatória, será observado o disposto no art. 42 da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, devendo a manifestação jurídica cabível, neste caso, salvo
comprovada necessidade de maior prazo, ser emitida no prazo má- ximo de doze dias, contados
a partir da data de recebimento, físico ou eletrônico, do processo administrativo, excluindo-se
da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. § 2º Havendo a necessidade de
dilação dos prazos referidos neste artigo, deverão ser considerados a complexidade jurídica da
matéria, a frequência com que o tema é analisado, os valores envolvidos e a quantidade de
documentos sob análise. Art. 15. Na hipótese do § 1º do art. 14, as manifestações jurídicas serão
submetidas à chefia, para apreciação, que se formalizará mediante Despacho, no prazo máximo
de três dias. Parágrafo único. Na hipótese de o procurador ao qual foi distribuído o processo
reputar indispensável, previamente à análise jurídica cabível, a realização de diligências, deverá
propô-las no prazo de três dias do recebimento dos autos, por meio de Cota. Art. 16. Em
situações excepcionais, quando não for possível o cumprimento dos prazos acima referidos, o
Procurador deverá indicar, no início de sua manifestação jurídica, os motivos que levaram à
necessidade de extrapolação do prazo na sua manifestação jurídica. Art. 17. No caso de
manifestação jurídica insuficiente, o titular da unidade poderá: I - solicitar o seu reexame,
indicando quais pontos deixaram de ser apreciados ou de sofrer análise conclusiva; II determinar a redistribuição dos autos a outro Procurador, estabelecendo prazo específico para
a nova manifestação jurídica; III - emitir manifestação própria. Parágrafo único. Considera-se
insuficiente a manifestação jurídica que: I - não aborde integralmente o tema objeto da consulta;
II - careça de fundamentação jurídica bastante a respaldar as suas conclusões; III - apresente
incongruência entre as conclusões e os fundamentos jurídicos manejados; IV - contenha
obscuridades que impeçam a sua perfeita compreensão; V - não seja conclusiva. Art. 18. A
pedido da autoridade máxima do Órgão assessorado ou de dirigente formalmente designado,
formulado por escrito, e desde que presentes razões de urgência ou prioridade, o titular da
unidade poderá priorizar a consultoria jurídica relativamente a determinado processo, fixando
prazo específico inferior ao previsto no art. 14 desta Portaria ou reduzindo-o, caso o prazo já
esteja em curso. Parágrafo único. Na hipótese em que se verificar que não será possível concluir
a manifestação no prazo estipulado, o Procurador responsável pela manifestação deverá
solicitar, com a antecedência devida e de forma motivada, a sua dilação. Art.19. Os registros de
tramitação de processos e respectivas manifestações jurídicas, especialmente quanto ao
cumprimento de prazos acima previstos devem estar apontados adequadamente no Sistema
Sapiens. Art. 20. O gerenciamento adequado do cumprimento de prazos deverá ser observado,
devendo o titular da unidade adotar medidas para a garantia do cumprimento dos prazos
existentes. Parágrafo único. Em caso de descumprimento de prazo, sem prejuízo das medidas
cabíveis, o titular da unidade deverá notificar formalmente dessa ocorrência o responsável pela

elaboração de manifestação jurídica. CAPÍTULO V Da redistribuição Art. 21. A redistribuição de
processos ocorrerá: I - quando o Procurador for afastado da distribuição nas hipóteses previstas
nos arts. 24 e 25 desta Portaria; II - quando o processo versar sobre matéria identificada como
sujeita à especialização existente na unidade e esta não houver sido observada na distribuição;
III - quando a manifestação jurídica não for aprovada e houver necessidade de a matéria ser
reexaminada por outro Procurador, nos termos da regulamentação vigente; IV - por motivo de
impedimento ou suspeição, nos termos da regulamentação vigente; V - por motivo de
afastamento decorrente de caso fortuito ou força maior; e VI - em face de situações excepcionais
definidas pela chefia. Art. 22. Sempre que possível, a redistribuição concederá ao Procurador o
prazo previsto no art. 14 desta Portaria para elaborar a sua manifestação. CAPÍTULO VI Do
afastamento de procuradores e da repercussão na distribuição de processos Art. 23. A
distribuição de processos ficará temporariamente suspensa em relação ao Procurador que se
achar em gozo de férias, de licença ou outros afastamentos, concedidos nos termos da legislação
vigente. Art. 24. A distribuição será reduzida, a critério da chefia, quando o Procurador for
designado para: I - atender processos de alta complexidade que exijam maior dedicação; II elaborar, temporariamente, minutas de editais e contratos; III - ministrar cursos ou
treinamentos destinados aos órgãos assessorados; IV - representar a chefia em eventos
determinados, nos impedimentos do substituto da chefia; e V - desempenhar outras tarefas que
contribuam para o desenvolvimento da instituição, como a composição de grupos de trabalho
específicos. Art. 25. A distribuição de processos ao Procurador será suspensa nos dias
imediatamente anteriores ao início das férias, com a finalidade de lhe conceder um período
dentro do qual possa finalizar a análise dos feitos sob sua responsabilidade. § 1º O prazo de
suspensão previsto no caput será de: I - dois dias úteis, quando o período de gozo for igual ou
inferior a dez dias; II - três dias úteis, quando o período de gozo for de onze a vinte dias; e III quatro dias úteis, quando o período de gozo de vinte e um a trinta dias. § 2º Nenhum Procurador
poderá iniciar o período de férias quando possuir processos urgentes ou com prazo a vencer
durante as férias. § 3º Cabe ao Procurador efetuar, conforme o caso, o registro do período em
que deverá ocorrer a suspensão da distribuição, na opção denominada "pré-férias", no Sistema
Sapiens. § 4º O período de suspensão de distribuição será concedido exclusivamente nos dias
úteis que antecedem o início das férias, não podendo ser objeto de ajustes ou transferido para
outra data. § 5º Poderá haver, a critério da chefia, a suspensão do prazo de análise na hipótese
de o Procurador Federal ingressar em seu período de férias e tiver em seu acervo processos que
não sejam urgentes, ou de oitiva consultiva obrigatória, ou que não contenham prazos da
Administração a vencer. § 6º A suspensão de que trata o parágrafo anterior não poderá importar
em prejuízo ao tempo de apreciação disponível à Administração para análises a seu cargo. § 7º
O órgão consultivo poderá disciplinar diferentemente a suspensão de processos previamente a
férias, desde que as peculiaridades o permitam e seja editada e publicada norma interna
específica. CAPÍTULO VII Do encerramento do ciclo consultivo Art. 26. O órgão consultivo deve
assegurar que as manifestações jurídicas produzidas integrem a base de dados do Sistema
Sapiens, de modo a permitir que os trabalhos produzidos sejam compartilhados na instituição.
Art.27. Após a aprovação da manifestação jurídica, o Apoio Administrativo deverá promover os
encaminhamentos nela previstos e restituir a consulta ao órgão assessorado, encerrando-se o
ciclo consultivo. CAPÍTULO VIII Dos limites da atividade consultiva Art. 28. A manifestação do
órgão consultivo tem por finalidade verificar a viabilidade legal da consulta formulada pelo
órgão assessorado e deverá abordar todas as dúvidas jurídicas trazidas, mencionar os fatos
envolvidos, além de indicar os fundamentos jurídicos que sustentam o posicionamento adotado.
Parágrafo único. A manifestação não abrangerá a análise de conteúdo técnico de documentos
do processo. Art. 29. Sempre que for relevante para o efetivo esclarecimento sobre o tema sob
consulta, o Procurador deverá citar as fontes jurídicas em que se baseia, evitando-se longas
transcrições, de maneira a prestigiar a objetividade e a concisão. Art. 30. A manifestação do
órgão consultivo deve ser proferida de forma a apontar o esclarecimento ou a solução jurídica
para o objetivo do órgão assessorado, ou, se detectada a inviabilidade do objetivo

administrativo, indicar as adequações do formato jurídico proposto ou a inteira reformulação
do procedimento. Art. 31. Todas as diligências relacionadas ao saneamento do processo em
análise devem ser solicitadas na mesma oportunidade, de forma motivada, buscando-se a
respectiva agilização, sempre que possível, por meio de contato pessoal, comunicação
telefônica, mensagem eletrônica ou outros meios disponíveis. CAPÍTULO IX Do Assessoramento
Jurídico Art. 32. O exercício do assessoramento jurídico compreende as atividades que decorram
das atribuições do cargo e que não se enquadrem como consultoria jurídica estrito senso, tais
como participações em reuniões, envio e recebimento de mensagens eletrô- nicas, utilização de
outros meios de comunicação, promoção de capacitações, participações em grupos de trabalho,
visitas ao órgão assessorado, conforme regulamentação específica. Art. 33. A interlocução entre
o órgão consultivo e respectivo órgão assessorado é fundamental para uma atuação jurídica
eficiente e deve ser promovida por meio dos mecanismos institucionais disponíveis, envolvendo,
sempre que possível, a totalidade dos Procuradores nele lotados. Art. 34. O órgão consultivo
programará, assim que possível, a realização de um ciclo de visitas ao órgão assessorado, com a
participação de todos os Procuradores ali lotados, com o objetivo de: I - apresentar a equipe de
Procuradores lotados no órgão consultivo; II - passar orientações preventivas sobre temas novos
ou em que sejam constatados vícios comumente praticados; e III - permitir que os Procuradores
conheçam pessoalmente as instalações, condições de trabalho, equipe de servidores e clientela
atendida pelo órgão assessorado, a fim de compreender a realidade que cerca as análises
administrativas. Art. 35. O órgão consultivo, isoladamente ou em conjunto com outras unidades
da Advocacia-Geral da União, buscará realizar palestras, cursos e treinamentos aos órgãos
assessorados sobre temas recorrentes no cotidiano da atividade de consultoria jurídica. Art. 36.
Os pedidos de reunião por parte dos órgãos assessorados, sempre que possível, devem ser
encaminhados por escrito, com a devida antecedência, preferencialmente pelo e-mail da
unidade, contendo as seguintes informações: I - número do processo (se houver); II - assunto e
identificação da manifestação jurídica (se houver); e III - questões de fato e de direito que
caracterizam a dúvida objeto da demanda de reunião. Parágrafo único. As reuniões deverão ser
oportunamente registradas no Sistema Sapiens. Art. 37. A designação de Procuradores para
participação em reuniões é ato discricionário da chefia, observada, quando for o caso, a
prevenção prevista no art. 10 desta Portaria, quando já se conhece com clareza o tema da
reunião. Art. 38. A reunião deve ser planejada, conforme a complexidade do assunto a ser
tratado, o número de interlocutores e participantes e a respectiva finalidade, mediante a
divulgação prévia da pauta com previsão de horários de início e fim. Art. 39. O registro de
reunião, a ser inserido no Sistema Sapiens, deverá ser feito por meio de ata ou relatório, onde
serão registrados os debates, as deliberações e as providências futuras, com a indicação dos
prazos e dos responsáveis. Art. 40. As consultas avulsas, por telefone ou por e-mail, desde que
tenham um mínimo de relevância temática ou administrativa, devem ser objeto de registro no
Sistema Sapiens. CAPÍTULO X Das disposições finais Art. 41. Os casos imprevistos, as divergências
e as dúvidas que vierem a surgir em relação ao fluxo consultivo deverão ser dirimidas pelos
titulares dos órgãos consultivos, sem prejuízo de redirecionamento da consulta à ProcuradoriaGeral Federal. Art. 42. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO
Seção 2
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PORTARIA Nº 78, DE 16 DE MAIO DE 2017
A ADVOGADA-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, tendo em vista o disposto no art.
38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o que consta no Processo
Administrativo nº 00410.014939/2017-86, resolve: DISPENSAR PRISCILLA ROLIM DE ALMEIDA,

Advogada da União, matrícula Siape nº 2063284, do encargo de substituta eventual do
Coordenador Geral, código FCPE 101.4, da Coordenação-Geral Jurídica da Procuradoria-Regional
da União da 1ª Região.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
DESPACHO DA ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO
Em 16 de maio de 2017
REFERÊNCIA: Processo nº 00405.010666/2017-70. Afastamento do País, da Advogada da União
FERNANDA MENEZES PEREIRA, matrícula Siape nº 1742314, lotada e em exercício na
Procuradoria Geral da União, para participar de reunião prévia e audiência do Caso Vladimir
Herzog e outros vs. Brasil, em curso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte
IDH), a se realizar durante o 118º Período Ordinário de sessões, na cidade de São José, Costa
Rica, no período de 21 a 26 de maio de 2017, incluindo o trânsito, com ônus para a AdvocaciaGeral da União. Autorizo.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 806, DE 10 DE MAIO DE 2017
A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas
pela Portaria AGU nº 696, de 5 de dezembro de 2016, e considerando o que consta no Processo
Administrativo nº 00578.005676/2017-10, resolve: DESIGNAR SALVADOR SALUSTIANO MARTIM
JÚNIOR, Procurador Federal, matrícula Siape nº 1358298, para exercer a função de Chefe de
Seção de Cobrança e Recuperação de Créditos, código FG-1 (código 501010), da Procuradoria
Seccional Federal em Jundiaí/SP.
MARIA APARECIDA ARAUJO DE SIQUEIRA
PORTARIA Nº 807, DE 10 DE MAIO DE 2017
A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas
pela Portaria AGU nº 696, de 5 de dezembro de 2016, e considerando o que consta no Processo
Administrativo nº 00602.005402/2017-78, resolve: DESIGNAR JULIANO OLIVEIRA DEODATO,
Procurador Federal, matrícula Siape nº 2228175, para exercer a função de Chefe de Seção de
Cobrança e Recuperação de Créditos, código FG-1 (código 501098), da Procuradoria Seccional
Federal em São João da Boa Vista/SP.
MARIA APARECIDA ARAUJO DE SIQUEIRA
SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA
PORTARIA No - 77, DE 16 DE MAIO DE 2017
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria AGU no 1.663, de 2 de dezembro de 2009,
alterada pela Portaria AGU no 247, de 12 de julho de 2013, e considerando o que consta no
Processo Administrativo no 00404.001129/2017-49, resolve: Conceder aposentadoria
voluntária a LUCIENE TOLEDO COUTO, matrícula Siape no 1283530, ocupante do cargo de Procurador Federal, Categoria Especial, código da vaga no 61603, com fundamento no art. 3o,
incisos I, II e III, parágrafo único, da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005,
combinado com o § 18 do art. 40 da Constituição Federal, com proventos integrais e paridade,
correspondentes ao subsídio do cargo efetivo, de acordo com a Lei no 13.327, de 29 de julho de
2016, declarando, em decorrência, a vacância do cargo.
PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 1.530, DE 15 DE MAIO DE 2017
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º da Portaria Ministerial nº 316, de 26 de
maio de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 28 de maio de 2004 e considerando o
disposto no inciso II do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação
conferida pelo art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto
nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, c/c o art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, na Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de 2015, e demais
informações que constam do processo SEI nº 00470.000919/2017-13, resolve: Art. 1º Efetivar,
por tempo indeterminado, a requisição do servidor ORDECY SANTO GOSSLER, matricula nº
1547280, pertencente ao quadro de pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, para a Advocacia-Geral da União, com exercício na Procuradoria da União
no Estado de Mato Grosso do Sul. Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cedente. Art. 3º
Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade
cedente. Art. 4º O servidor deverá apresentar-se imediatamente ao órgão cedente, quando do
seu retorno, observado o disposto nos arts. 4º e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4,
de 12 de junho de 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO FORTES MELRO FILHO
Seção 3
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO VICTOR NUNES LEAL
RETIFICAÇÃO
Na Inexigibilidade de Licitação Nº 17/2017 publicada no D.O.U de 09/05/2017, Seção 3, Pág. 1 ,
Onde se lê: Processo nº: 00669000016201713. Objeto: Atender despesas com contratação da
Professora FABIANE VERÇOSA AZEVEDO SOARES, CPF 087.105.597-01, para ministrar de 40
horas/aulas, no valor total de R$ 21.950,00 (Vinte e um mil novecentos e cinquenta reais), no
Curso de Arbitragem, Mediação e Conciliação, para turma dea té 50 (cinquenta) participantes,
a realizar-se no período de julho a novembro/2017, na Escola da Advocacia-Geral da União em
Rio de Janeiro - RJ.. Leia-se: Processo nº: 00669000009201713. Objeto: Atender despesas com
contratação da Professora FABIANE VERÇOSA AZEVEDO SOARES, CPF 087.105.597-01, para
ministrar de 40 horas/aulas, no valor total de R$ 21.950,00 (Vinte e um mil novecentos e
cinquenta reais), no Curso de Arbitragem, Mediação e Conciliação, para turma de até 50
(cinquenta) participantes, a realizar-se no período de julho a novembro/2017, na Escola da
Advocacia-Geral da União em Rio de Janeiro - RJ. (SIDEC - 16/05/2017) 110156-000012017NE000096
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO ADITIO No - 2/2017
Contrato nº 0015/2015-AGU. Objeto: Prorrogar por 12(doze) meses o prazo de vigência
contratual: 06.05.2017 s 06.05.2018, valor mensal R$11.360,00. Fundamento Legal: Edital de
Pregão Eletrônico nº 039/2014-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO. - Processo Licitação
nº 23115.006065/2014-81. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Data de assinatura: 05.05.2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2017 - UASG 110096
Nº Processo: 00587000034201715. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção em elevadores (preventiva, corretiva e
preditiva), com cobertura total de peças e materiais, nos equipamentos das unidades da
Advocacia-Geral da União situadas nos Estados do Piauí, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Maranhão. Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 17/05/2017 de 08h00 às 12h00 e de
13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Herculano Bandeira, 716 Pina - RECIFE - PE ou w w w. c o m
p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 11 0 0 9 6 - 0 5 - 1 2 - 2 0 1 7 . Entrega das
Propostas: a partir de 17/05/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 30/05/2017 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Có- pia
do edital disponível no site: www.comprasgovernament a i s . g o v. b r FAYE SHIRLEY
GONCALVES FIDELIS DE CARVALHO ALVES Pregoeira (SIDEC - 16/05/2017) 110096-000012017NE000096
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO No - 18/2017
O Pregoeiro da SAD/SGA torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº
18/2017, declarando vencedora do certame a proposta da empresa MARCIO SANDRO MALLET
PEZARIM - EPP, CNPJ Nº 04.743.532/0001-70 para o item 01. Os autos encontram-se com vistas
franqueadas. SEVERIANO FLORENCIO NETO (SIDEC - 16/05/2017) 110161-00001-2017NE000096
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 110102
Número do Contrato: 14/2010. Nº Processo: 00448000292200978. DISPENSA Nº 22/2010.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO. CNPJ Contratado:
06934677000183. Contratado: URBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS-LTDA - EPP. Objeto: O
presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar a dispensa do reajuste anual de 2016/2017
pela locadora, como medida de racionalização de gastos públicos com fulcro no Decreto nº
8.540/2015. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e combinada
com as disposições da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e. Data de Assinatura:
21/03/2017. (SICON - 16/05/2017) 110161-00001-2017NE000096
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 110102
Número do Contrato: 15/2010. Nº Processo: 00448000292200978. DISPENSA Nº 23/2010.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO. CNPJ Contratado:
11515445000120. Contratado: CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Objeto: O
presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar a dispensa do reajuste anual de 2016 pela
locadora, referente ao período de 2016/2017 como medida de racionalização de gastos públicos
com fulcro no Decreto nº 8.540/2015, permanecendo o valor de R$21.871,39 (vinte e um mil,
oitocentos e setenta e um reais, trinta e nove centavos). Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993, atualizada e combinada com as disposições da Lei nº 8.245 de 18 de outubro
de 1991, e. Data de Assinatura: 21/03/2017. (SICON - 16/05/2017) 110161-000012017NE000096

