ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
MINISTRO VICTOR NUNES LEAL

A Escola da Advocacia-Geral da União Ministro Victor Nunes Leal, revendo as
atividades realizadas no ano de 2011, 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 2011, realizou ou participou da realização de 453
(quatrocentos e cinquenta e três) eventos, totalizando 12.451 (doze mil, quatrocentos e
cinquenta e uma) pessoas capacitadas, com uma carga horária total de 49.295 (quarenta e
nove mil duzentos e noventa e cinco) horas, cuja organização e gestão couberam à unidade
sede em Brasília e às Representações Estaduais.

Do total de capacitados por carreira, foram 1.005 (hum mil e cinco) Advogados da
União, 1.296 (hum mil duzentos e noventa e seis) Procuradores Federais, 66 (sessenta e
seis) Procuradores da Fazenda Nacional, 1.727(hum mil setecentos e vinte sete) servidores
da área técnica - administrativa, e 8.357 (oito mil trezentos e cinquenta e sete) servidores de
órgãos parceiros.
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Os eventos realizados com ônus permitiram a capacitação de 1.323 (hum mil,
trezentos e vinte e três) servidores ou membros das carreiras jurídicas da AGU, sendo 421
(quatrocentos e vinte e um) Advogados da União, 423 (quatrocentos e vinte e três)
Procuradores Federais, 36 (trinta e seis) Procuradores da Fazenda Nacional e 443
(quatrocentos e quarenta e três) servidores da área técnica administrativa.

Em relação aos eventos sem ônus, foram capacitados 11.560 (onze mil quinhentos
e sessenta) servidores ou membros das carreiras jurídicas da AGU, sendo 991 (novecentos
e noventa e um) Advogados da União, 1.273 (hum mil, duzentos e setenta e três)
Procuradores Federais, 64 (sessenta e quatro) Procuradores da Fazenda Nacional, 1.709
(hum mil, setecentos e nove) servidores da área técnica - administrativa, e 7.523 (sete mil,
quinhentos e vinte e três) servidores de órgãos parceiros.
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1.2

COM ÔNUS TOTAL

SEM ÔNUS

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO E AFASTAMENTO
Neste ano de 2011 foram analisados pela Escola da AGU e deferidos pelo

Advogado-Geral da União Substituto, um total de 86(oitenta e seis) pedidos de licença para
capacitação, destinadas à participação em cursos e à redação de monografias,
dissertações e teses, sendo 59 (cinquenta e nove) Advogados da União, 21 (vinte e um)
Procuradores Federais, 06 (seis) Servidores Administrativos. Acrescentamos, ainda, a
concessão de 69 (sessenta e nove) afastamentos para estudo no exterior, sendo 23 (vinte
e três) para cursos de longa duração e 46 (quarenta e seis) para cursos de curta duração.

1.3

EDITORAÇÃO

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
assessoria de um Conselho Editorial.

A Revista da AGU apresenta abordagens multidisciplinares e atuais de questões
relevantes à realidade da Advocacia Pública Federal. Publica predominantemente artigos
dos 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.
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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 suas teses, temas, opiniões e
inquietações, tanto teóricas quanto práticas, com espaço para publicação de pareceres e
comentários à jurisprudência.

Neste ano de 2011, após seleção do Conselho Editorial, foram publicados na
Revista Virtual um total de 58 artigos, enquanto que as revistas impressas nºs 27 a 30
tiveram 58 trabalhos publicados, conforme discriminado a seguir: .

Tipo de Trabalho

Quantidade

Institucional

03

Artigos

46

Pareceres

05

Jurisprudências

03

Participação Especial

01

Total

58

Por fim, cumpre destacar que a Escola da AGU também desempenha um papel
editorial no que se refere ao apoio à elaboração e impressão de cartilhas e manuais das
Unidades da AGU:











Cartilha PGU – Pesquisa de Satisfação
Cartilha - Conciliação e Arbitragem: Projeto de formação e gestão do conhecimento
Cartilha – Conheça a Secretaria-Geral de Contencioso – SGCT
Cartilha – EAD
Cartilha - Conheça o grupo permanente de atuação Pró-Ativa da AGU
Cartilha - Combate à Subtração Internacional de Crianças
Cartilha - Workshop Brasil e Agências Reguladoras Americanas
Manual do Aluno – Curso de Direito Americano em San Diego.
Cartilha – Referencial de Gestão CCAF
Caderno de Memoriais 2012 - PGF
Destaque-se que, a impressão é realizada em número reduzido, pois, o material é

disponibilizado na Biblioteca Digital da AGU, possibilitando uma economia de papel e
material de impressão (dada a recente adesão da AGU ao protocolo A3P do Ministério do
Meio Ambiente) além do alcance, pela REDE AGU, de um público de mais de 10.000
pessoas, entre membros e servidores da casa.
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Publicações da Escola da AGU no ano de 2011:
A série “Publicações Especiais da AGU”, tem como objetivo valorizar e divulgar os
trabalhos dos membros da AGU e órgãos vinculados, que possuem relevância acadêmica e
institucional.
A coleção reúne material especializado com um único tema, focado na atuação
específica de uma Unidade da AGU ou de assuntos tratados exclusivamente pela Advocacia
Pública.
Neste ano, foram publicadas 06 edições, quais sejam:


Nº 07 - Debates e Direito da Concorrência: apresenta uma coletânea de trabalhos referentes à
defesa da concorrência. Os artigos versam sobre temas como a prática e a prova do cartel, a
interação entre a regulação e concorrência, os acordos de leniência, bem como os casos
notórios decididos pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A publicação
traz artigos de acadêmicos nacionais e estrangeiros, posicionamento da Consultoria do CADE,
assim como artigos de autores de grande projeção no cenário do Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrência.



Nº 08 - Pro Diviso – Estudos da Consultoria Jurídica junto ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário: 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. Discorre, também, sobre a reforma agrária, a regularização
fundiária na Amazônia, a agricultura familiar e o repertório de produção jurídica dos
Advogados da União confiados ao serviço da Consultoria Jurídica. A obra apresenta uma parte
do trabalho desenvolvido pelo universo da produção jurídica, as etapas processuais, e os juízos
superiores exarados, correspondentes a cada uma das possíveis tipologias, ou ramos do direito,
em que se subdivide a militância dos Advogados da União na consultoria do MDA.



Nº 09 - Direito, Gestão e Democracia: trata-se de coletânea de artigos que discutem os
principais temas discutidos no II Seminário de Direito, Gestão e Democracia. É fruto da
parceria da AGU, com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.



Nº 10 - Pós-Graduação em Direito Público - UnB - Vol. II: este segundo volume traz alguns
dos trabalhos realizados no Curso de Pós-graduação em Direito Público. O curso foi realizado
em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e a Escola da AGU. A
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publicação trata de temas importantes para o debate jurídico e social do Brasil. Entre os artigos,
há reflexões diversas como a questão do sistema de patentes de medicamentos, a aplicação do
princípio da boa-fé objetiva no direito público, a interpretação do Supremo Tribunal Federal do
Princípio Administrativo da eficiência e a inclusão das cotas específicas como políticas de ação
afirmativa para quilombolas.



1º Curso de Introdução ao Direito Americano: Fundamentals of US Law Curse: em
parceria com a Thomas Jefferson School Of Law, a Escola da Advocacia-Geral da União
realizou o 1º Curso de Introdução ao Direito Americano na cidade de San Diego, Califórnia,
nos Estados Unidos. Nesta obra foram divulgados os trabalhos desenvolvidos pelos
participantes do curso. Os artigos abordam sobre mediação e métodos alternativos para a
solução de disputas, evitando, com isto, a judicialização de demandas que podem ser
encerradas sem a intervenção da Justiça. A publicação tem como referência a importância do
aperfeiçoamento científico e profissional dos advogados públicos federais, diante da
complexidade da realidade jurídica atual.



Previdência Social - Regime Geral, legislação atualizada – remissões e notas: o objetivo da
obra é oferecer uma ferramenta valiosa de trabalho aos operadores, estudiosos e demais
interessados no Direito Previdenciário, e especificamente no Plano de Custeio e de Benefícios
da Previdência Social. O livro conta com textos legais atualizados, além das redações originais,
artigos alterados, acrescidos, revogados e vetados. A publicação é útil para os advogados
públicos, pois permite que se saiba qual o texto a ser aplicado no momento em que ocorreu o
fato jurídico-previdenciário.

1.4

VIDEOTECA DIGITAL

Neste ano foram publicados 39 vídeos na Videoteca Digital, sendo possível a
todos os membros e servidores da AGU acompanhar os eventos de capacitação de seu
interesse. Além de poderem assistir aos eventos no horário em que melhor interessa ao
usuário, é possível fazer downloads das aulas e vídeos.

1.5

ORÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO

No que se refere aos valores envolvidos nas ações de capacitação no ano de 2011,
pode-se afirmar que os investimentos giraram em torno de R$ 1.582.327,90 (hum milhão
quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte sete reais e noventa centavos),
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representando 68% (sessenta e oito por cento) do total do orçamento destinado para
capacitação no ano de 2011. O investimento per capita neste período foi de R$ 127,08
(cento e vinte e sete reais e oito centavos).

Valor Previsto
para 2011

Valor realizado no ano
2011

Percentual

Certificação 2010

367.739,96

367.739,96
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Do valor destinado à aquisição de cursos de mercado, parte da execução ficou para o início
de 2012, por razões técnicas ou alheias à vontade da EAGU, conforme explanado nos
parágrafos seguintes.

O valor reservado à contratação de Curso de Pós-Graduação com a Fundação Universidade
de Brasília - FUB/UNB, R$ 280.120,00 (duzentos e oitenta mil, cento e vinte reais), não pode
ser executado considerando que a Instituição encontrava-se com documentação vencida do
SICAF, relativa à seguridade-social. Também ficou reservado para empenho em 2012, por
opção da Direção da EAGU, o valor de R$ 118.000 (cento e dezoito mil reais), referente à
contratação de Curso de Língua Inglesa Online - cujo processo foi instruído e preparado em
2011, mas o curso será realizado em 2012.

Junta-se a isso o fato de o decreto orçamentário financeiro do Governo Federal ter sido
publicado tardiamente, sendo um dos motivos que tornaram inviável a total execução dos
valores disponibilizados, razão pela qual, a Escola da AGU, em acordo com a SecretariaGeral de Administração da AGU, restituiu à SAD/DF o valor de R$ 135.593 (cento e trinta e
cinco mil e quinhentos e noventa e três reais) para que fosse acrescido ao orçamento de
2012 da EAGU.

2.

ASPECTOS QUALITATIVOS

2.1

CURSOS OFERECIDOS NO MERCADO

Considerando a infinidade de temas que permeiam as atividades desempenhadas
pelos advogados públicos, a Escola também adquiriu em 2011 diversas vagas em
importantes cursos de aperfeiçoamento oferecidos no mercado, podendo destacar:


Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do
Nordeste;



VII Congresso Mineiro de Direito Administrativo;



IV Congresso CONSAD de Gestão Publica;



XI Congresso Brasileiro de Direito do Estado;



II Fórum Brasileiro de altos Estudos de Direito Público-Saneamento Ambiental Florianópolis/SC;



Seminário Internacional sobre Acesso a Informação: Desafios de implementação;
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Seminário a Formação On-Line na Administração Pública – Experiências Brasil
Espanha;



Pós-Graduação LATU SENSU Especialização em direito Processual Civil;



Curso Sobre Recursos para o STF e o STJ;



XV Congresso internacional de Direito Tributário – Belo Horizonte/MG;



VII Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais –
Salvador/BA;



Curso de Especialização Globalização, Justiça e Segurança Humana;



VI CONGEP – Congresso Nacional de Gestão do Conhecimento da Esfera Pública;



7º Seminário Nacional de Ouvidores e Ouvidorias na Cidade de Curitiba/PR;



X Congresso Internacional do Comitê Brasileiro de Arbitragem;



III Encontro Nacional de Direito Civil e Processo Civil;



5º Congresso de Direito Processual de Uberaba/MG;



V Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública;



Congresso Nordestino de Direito Público e Encontro Piauiense da Advocacia Pública
– Teresina/PI;



FENALAW 2011;



IV Congresso Brasileiro de Controle Público - Combate a Corrupção e Novos
Paradigmas de Controle;



Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade - III Fórum Brasileiro de Altos
Estudos de Direito Público;



VII Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção na Administração Pública;

CURSOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA DA AGU – SEDE

2.2

Juntamente com os cursos adquiridos no mercado, foram organizados e
executados pela equipe de servidores da Escola da AGU – Sede no ano de 2011, os
seguintes eventos, realizados em Brasília/DF:



III Curso de Capacitação Pro Bono - Noções de Direito, em que foram
capacitadas 50 pessoas, sendo 11 Servidores da AGU e 39 de órgãos
vinculados e órgãos parceiros;



Simpósio de Educação Corporativa - Escola em Formação, com a
participação de 113 pessoas, dentre elas 25 Servidores da Área Técnica
Administrativa e 88 de órgãos e parceiros;
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VII Curso de Processo Administrativo Disciplinar, com a participação de 16
Advogados da União, 14 Procuradores Federais, 05 Procuradores da Fazenda
Nacional, 16 Servidores Administrativos e 49 pessoas de órgãos e parceiros;



I Encontro Nacional da Advocacia-Geral da União sobre Direitos Humanos
e Políticas Setoriais de Gênero e Raça, com a participação de 14 Advogados
da União, 10 Procuradores Federais, 04 Procuradores da Fazenda Nacional,
27 Servidores Administrativos e 03 participantes de órgãos e parceiros;



Palestra de Ética no Serviço Público, com participação de 39 Servidores
Administrativos.



V Seminário Brasileiro sobre Advocacia Pública Federal,

com a

participação de 172 Advogados da União, 142 Procuradores Federais, 17
Procuradores da Fazenda Nacional, 77 Servidores da Área Técnica
Administrativa e 26 servidores de órgãos e parceiros;


Curso de mediação e Técnicas Autocompositivas, com a participação de 19
Advogados da União, 18 Procuradores Federais, 01 Procurador da Fazenda
Nacional, 03 Servidores Administrativos e 15 pessoas de órgãos e parceiros;



Curso de Formação de Tutores de Educação a Distância, com a
capacitação de 06 Advogados da União, 07 Procuradores Federais e 07
Servidores Administrativos;



Seminário Nacional sobre Direito e Saúde, que contou com a participação de
09 Advogados da União, 02 Procuradores Federais e 170 pessoas de órgãos e
parceiros;



I Encontro de Gestão da AGU, com a participação de 105 Advogados da
União, 47 Procuradores Federais, 08 Procuradores da Fazenda Nacional, 29
Servidores da Área Técnica Administrativa e 09 participantes de órgãos e
parceiros.

2.3

CURSOS PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS ESTADUAIS

Considerando a descentralização de parte das atividades de capacitação, foram
ainda realizados pelas representações estaduais da EAGU e ou em parceria com
outros órgãos nos Estados, com o apoio da sede da Escola, os seguintes eventos:

Representação da Espirito Santo:


Ciclo de Palestras da EAGU/ES: Consórcios Públicos e as novas
políticas urbano-ambientais, com a participação de 02 Advogados da
10

União, 01 Procurador Federal, 01 Servidor Administrativo e 33 pessoas de
órgãos e parceiros;


Seminário A Fiscalização de Contratos Administrativos Federais de
Prestação de Serviços Contínuos e a Responsabilização da
Administração Pública- EAGU/ES, em que participaram 243 pessoas
entre elas 04 Advogados da União, 02 Procuradores Federais, 08
Servidores Administrativos e 229 pessoas de órgãos e parceiros;



V Encontro Capixaba de Direito do Estado, com participação de 01
Advogado da União, 05 Procuradores federais, 01 Procurador da fazenda
Nacional, 03 Servidores Administrativos e 02 pessoas de órgãos e
parceiros.

Representação da Escola de Goiás:


IV Curso Noções de Direito, com a participação de 38 Servidores
Administrativos e 06 pessoas de órgãos e parceiros;

Representação da Escola de Minas Gerais:


Programa de Ambientação dos Servidores da PF/MG, com a
participação de 18 Procuradores Federais, 14 Servidores Administrativos e
82 pessoas de órgãos e parceiros;



Palestras de Inauguração da Escola da AGU em Minas Gerais, com a
participação de 20 Advogados da União, 49 Procuradores Federais, 01
Procurador da Fazenda Nacional, 07 Servidores Administrativos e 209
pessoas de órgãos e parceiros;



Programa de Ambientação dos Procuradores Federais da PF/MG Relacionamento, Comunicação e Motivação, com a participação de 81
Procuradores Federais, 02 Servidores Administrativos e 11 pessoas de
órgãos e parceiros;

Representação do Pará:


I Seminário do G. Amazônia Legal - PARÁ, com a participação de 14
Advogados da união, 37 Procuradores Federais, 63 pessoas de órgãos e
parceiros.

Representação do Paraná:


III Seminário da Advocacia Pública, com a participação de 04 Advogados
da União e 10 Procuradores Federais;



Encontro de Matéria Ambiental, com a participação de 01 Advogado da
União e 83 Procuradores Federais.

Representação da Escola de Pernambuco:


Palestra ADC 16/DF e a Responsabilidade Subsidiária do Ente Público
pelas Obrigações Trabalhistas, com a participação de 01 Advogado da
União, 18 Procuradores Federais, 02 Servidores Administrativos e 11
pessoas de órgãos e parceiros;
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PALESTRA: Parcerias Público-Privadas na França, com a participação
de 01 Advogado da União, 08 Procuradores Federais e 03 pessoas de
órgãos e parceiros;



Curso de Desenvolvimento de Lideres, em que foram capacitados 46
pessoas entre elas 01 Advogado da União, 04 Procuradores Federais, 14
Servidores Administrativos e 27 pessoas de órgãos e parceiros;

Representação da Escola de Rio de Janeiro:


Palestra Responsabilidade do Estado por dano moral, com a
participação de 01 Advogado da União, 08 Procuradores Federais, 02
Servidores Administrativos e 27 pessoas de órgãos e parceiros;



II Seminário Brasileiro do Pré-Sal, com a participação de 10 Advogados
da União, 09 Procuradores Federais e 494 pessoas de órgãos e parceiros;



Palestra Direito Administrativo Democrático, com a participação de 01
Servidor Administrativo e 80 pessoas de órgãos e parceiros;



Palestra Conciliação Judicial Fazendária, com a participação de 03
Advogados da União e 10 Procuradores Federais;

Representação da Escola de Rio Grande do Norte:


Oficina de Preparação Para o II Seminário Nacional do Pré-Sal, com a
participação de 02 Advogados da União, 02 Procuradores Federais, 01
Servidor Administrativo e 13 pessoas de órgãos e parceiros;



II Encontro da CJU/RN Com Seus Órgãos Assessorados, com a
participação de 06 Servidores Administrativos e 71 pessoas de órgãos e
parceiros;



I Ciclo de Debates Sobre Ortopedia no SUS, com a participação de 01
Advogado da União e 80 participantes de órgãos e parceiros;

Representação do Rio Grande do Sul:


Palestra O futuro da advocacia pública no Brasil, com a participação de
19 Advogados da União, 02 Procuradores Federais, 04 Servidores
Administrativos e 88 pessoas de órgãos e parceiros;



VI Simpósio Regional Licitações, Contratos e Controle dos Atos
Administrativos, com a participação de 16 Advogados da União, 15
Servidores Administrativo e 638 pessoas de órgãos e parceiros;



V Seminário Licitações, Contratos e Controle Dos Atos
Administrativos – Uruguaiana, com a presença de 02 Advogados da
União, 01 Servidor Administrativo e 65 pessoas de órgãos e parceiros;



I Seminário Regional sobre Combate à Corrupção e os Novos
Paradigmas de Controle, com a participação de 03 Advogados da União,
04 Procuradores Federais, 02 Procuradores da Fazenda Nacional, 01
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Servidor da Área Técnica Administrativa e 173 Pessoas de órgãos e
parceiros.
Representação de Santa Catarina:


I Ciclo de Palestras da Escola da AGU/SC, com a participação de 90
pessoas entre elas 15 Advogados da União, 16 Procuradores Federais, 02
Servidores da Área Técnica Administrativa e 57 pessoas de órgãos e
parceiros.

Representação da Escola de São Paulo:


II Curso de Atualização em Advocacia Pública, com a participação de
221 pessoas de órgãos e parceiros;



I Forum A3P em São Paulo, com a participação de 02 Advogados da
União, 04 Procuradores Federais, 08 Servidores Administrativos e 217
pessoas de órgãos e parceiros;



III Curso de Defesa da Probidade Administrativa e Recuperação de
Créditos, em que foram capacitados 53 Advogados da União, 11
Procuradores Federais e 01 Servidor da Área Técnica Administrativa;



Seminário Terceirização de Contratos no Serviço, com a participação
de 225 pessoas dentre elas 01 Advogado da União, 09 Procuradores
Federais, 01 Procurador da Fazenda Nacional, 15 Servidores da Área
Administrativa e 199 pessoas de órgãos e parceiros;



2º Curso de Licitação e Contratos Administrativos, com a capacitação
de 212 pessoas sendo elas 02 Advogados da União, 11 Procuradores
Federais, 14 Servidores Administrativos e 185 pessoas de órgãos e
parceiros;



VII Curso de Formação em Direito do Estado, com a capacitação de 154
pessoas são elas 02 Advogados da União, 12 Procuradores Federais, 09
Servidores Administrativos e 131 pessoas de órgãos e parceiros;



Curso A Prática das Licitações Sustentáveis, em que foram capacitadas
167 pessoas dentre elas 02 Advogados da União, 03 Procuradores
Federais, 08 Servidores Administrativos e 154 pessoas de órgãos e
parceiros;

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.
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2.4

CONVÊNIOS E PARCERIAS

Durante o período de 2011 foram celebrados diversas parcerias, acordos de
cooperação e convênios com órgãos públicos e instituições de ensino:


Defensoria Pública da União – 28/02/2011.



Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social – 16/03/2011.



Escola de Serviço Público do Espírito Santo – 23/03/2011.



Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 07/04/2011.
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Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte – 31/05/2011.



Imprensa Nacional – 27/07/2011.



Caixa Econômica Federal – 29/07/2011.



Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária de São Paulo –
CENTRESAF/SP – 23/08/2011.

2.5



Procuradoria Geral do Estado de São Paulo – 14/07/2011



Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – 05/12/2011

PROJETOS

Destacam-se a seguir as ações, projetos e atividades realizadas pela a Escola da
AGU durante o ano de 2011, dentre outros:

I.

DIÁLOGOS DIRETOS EM DIREITO – CONVERSANDO COM O AUTOR
A Escola da AGU, em parceria com algumas editoras, promoveu ao longo do ano

encontros entre autores de livros na área de direito público com membros da AdvocaciaGeral da União que atuam com o tema de especialidade do autor, para conversar sobre
questões que envolvem a advocacia pública dentro do tema proposto. Os encontros foram
transmitidos ao vivo pela TV Escola para membros e servidores da Advocacia-Geral da
União em todo o país e contaram, também, com a participação de público presencial.

II.

V SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL
No ano de 2011 foi realizada a quinta edição do Seminário Brasileiro de Advocacia

Pública Federal, que contou com a presença de cerca de 600 participantes, dentre os quais
Advogados da União, Procuradores Federais, Assistentes Jurídicos, Procuradores da
Fazenda Nacional, Procuradores do Banco Central e servidores da AGU, além de
renomados palestrantes e debatedores da área do direito público. Trata-se de um evento
anual em que a Advocacia-Geral da União volta-se ao debate de diversos temas como forma
de contribuir para o melhor desempenho de suas atribuições constitucionais, consolidandose cada vez mais como instituição de Estado, que representa judicial e extrajudicialmente a
União, assim como no assessoramento e na consultoria do Poder Executivo. Essa quinta
edição teve como tema a comemoração dos 18 anos da AGU e homenageou o grande
jurista, Dr. Saulo Ramos.
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III.

III CURSO DE CAPACITAÇÃO PRO BONO - NOÇÕES DE DIREITO
Foi realizada a terceira edição do Curso sobre Noções de Direito para Servidores e

Terceirizados da AGU, que contou com o trabalho pro bono de membros da AGU na
instrutoria das aulas. O curso teve como objetivo disseminar conhecimentos básicos de
língua portuguesa, direito administrativo, constitucional, tributário, civil, processual civil,
penal e processual penal, para membros e servidores da casa, preferencialmente aos de
baixa condição financeira. As aulas foram realizadas no período noturno, de modo a não
interferir nas atividades da Escola e dos servidores participantes.

IV.

SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Com vistas a avançar no projeto de implantação da Educação a Distância na Escola da

AGU, realizou-se um Simpósio de Educação Corporativa, de modo a difundir para os
membros e servidores do órgão a importância da educação na organização, o que inclui
também a educação a distância. Esse Simpósio contou com a participação de servidores de
diversos Órgãos do Governo Federal na qualidade de palestrantes, com experiências bem
sucedidas em educação corporativa.

V.

CRIAÇÃO DA ESCOLA DIGITAL
A Educação a Distância foi implementada oficialmente na AGU, tendo início com uma

turma piloto do Curso de Formação de Tutores de EaD e atualmente com uma turma para
20 membros e servidores. Além de cursos a distância, a Escola Digital vai oferecer
comunidades virtuais e uma Casoteca para estudar casos emblemáticos para a AGU.

VI.

I 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 iniciar debates internos sobre o tema e, também, a difundir o programa no âmbito da
AGU, a Escola da AGU promoveu um Encontro, que contou com a participação de membros
e servidores da AGU como participantes e palestrantes. Houve também a presença de
autoridades de outros órgãos já engajados nas questões de pró-equidade de gênero e raça
na condição de palestrantes e debatedores.
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VII.

CURSO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO REGULATÓRIO
O curso foi organizado pela Escola da Advocacia-Geral da União em parceria com a

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Escola Superior da Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Escola da
Magistratura Federal da 3ª Região. Teve como público alvo membros das respectivas
Instituições, bem como advogados, magistrados, servidores do Poder Judiciário, e demais
profissionais atuantes na aérea de regulação. No total quase cinquenta juristas renomados,
brasileiros e portugueses, participaram do evento

na qualidade de palestrantes e

debatedores. Na audiência o Curso recebeu, ao longo dos quatros dias, cerca de seiscentas
pessoas.

VIII.

SEMINÁRIO SOBRE O PAPEL DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA NA
CONSTRUÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
O seminário, que foi realizado na Escola da AGU em São Paulo/SP, contou com a

participação de palestrantes membros da AGU e de outros órgãos (como Defensoria Pública
e Ministério Público), os quais discorreram sobre temas como combate à corrupção, defesa
do interesse público, defesa dos direitos fundamentais, dentre outros, com foco no papel da
Advocacia Pública.

IX.

VI SIMPOSIO REGIONAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS

Participaram do Simpósio, como palestrantes, grandes nomes do direito público e
especialistas na área de licitações e contratos. Foram abordados aspectos polêmicos e
atualizações a respeito do tema central. A sexta edição do evento, que acontece anualmente
na região sul, teve a participação de cerca de 600 servidores dos governos federal e
estadual.

X.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL

17

A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo celebraram
convênio para a realização do Curso de Especialização em Direito Processual Civil, em nível
de pós-graduação, na modalidade lato sensu. Foram disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas,
das quais 25 (vinte e cinco) foram destinadas aos membros das carreiras jurídicas da
Advocacia-Geral da União e órgãos vinculados e 25 (vinte e cinco) aos membros da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e servidores públicos do Estado de São Paulo.
O Convênio foi celebrado em 14 de julho de 2011 e vigorará por dois (02) anos a partir de
sua assinatura.

XI.

CURSO DE INTRODUÇÃO AO DIREITO AMERICANO – FUNDAMENTALS OF U.S
LAW COURSE – THOMAS JEFFERSON SCHOOL OF LAW

A Escola da Advocacia-Geral da União e a Thomas Jefferson School of Law, firmaram
Acordo de Cooperação para realização do Curso de Introdução ao Direito Americano que foi
realizado no período de 05 a 28 de julho de 2011, na cidade de San Diego, Califórnia,
Estados Unidos. Foram disponibilizadas 5 (cinco) vagas sem ônus de inscrição e
hospedagem e 45 (quarenta e cinco) vagas com ônus de inscrição e hospedagem. As
despesas com deslocamento (diárias e passagens) foram suportadas pelos participantes
selecionados e indicados pelos dirigentes da Advocacia-Geral da União, segundo os critérios
de pertinência do curso com a área de atuação do candidato e o planejamento interno das
respectivas unidades organizacionais. O curso abrangeu conceitos básicos e introdutórios
do Direito Norte Americano e incluiu também acesso gratuito ao curso de inglês (online)
oferecido pela Rosetta Stone (principal escola de aprendizagem em idiomas) e mais o curso
presencial de inglês jurídico nas duas primeiras semanas de aula.

XII.

ENCONTROS TÉCNICOS COM A DIREÇÃO DA THOMAS JEFFERSON SCHOOL OF
LAW E COM REPRESENTANTES DE AGÊNCIAS REGULADORAS AMERICANAS
O evento ocorreu no período de 07 a 11 de novembro de 2011 e consistiu na realização

de discussões de cunho técnico e acadêmico acerca de importantes temas relacionados
com a regulação e o sistema financeiro no Brasil e nos Estados Unidos da América.
Participaram das discussões os integrantes da delegação brasileira constituída pelo:
Procurador-Geral do Banco Central, Subprocurador-Geral titular da Câmara de Ilícitos
Financeiros, Procurador-Chefe da Coordenação-Geral de Consultoria Internacional e
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Monetária; Procurador-Chefe Adjunto do CADE; Procurador-Chefe da CVM; ProcuradorChefe da PREVIC, Procurador-Chefe da SUSEP, Procurador-Chefe Adjunto da SUSEP, e
pela Diretora da Escola da AGU, e representantes e Professores da Thomas Jefferson
School of Law (TJSL), especialistas e profissionais americanos, entre os quais
representantes da FINRA (The Financial Industry Regulatory Authority), órgão regulador
privado estadunidense que desempenha relevante papel no âmbito do mercado de capitais e
mantém permanente relacionamento institucional com a CVM americana, a Securities and
Exchange Commission (SEC). Os principais assuntos tratados durante o evento como um
todo foram os seguintes: I) interação entre órgãos reguladores brasileiros e americanos; II)
recente reforma financeira americana (The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act); III) novas perspectivas das regulações bancária e do mercado de capitais;
IV) lavagem de dinheiro; e V) atuação institucional e características específicas da regulação
exercida pela FINRA.

XIII.

LANÇAMENTO DA SÉRIE “PUBLICAÇÕES ESPECIAIS DA ESCOLA DA AGU”
Em comemoração aos 18 anos da AGU, a Escola da AGU lançou a série – “Publicações

Especiais da Escola da AGU”, que tem como objetivo valorizar e divulgar os trabalhos dos
membros da AGU e órgãos vinculados, que possuem relevância acadêmica e institucional.
A coleção reúne material especializado com um único tema, focado na atuação
específica de uma Unidade da AGU ou de assuntos tratados exclusivamente pela Advocacia
Pública.

XIV.

AÇÕES INTERNAS DA ESCOLA DA AGU

No ano de 2011, a Escola realizou diversas ações com o intuito de integrar a equipe.
Uma das práticas adotadas foi realizar mensalmente um lanche, para comemorar o
aniversário dos colaboradores.
Em outubro, a Escola da AGU organizou um evento para comemorar, o Dia das
Crianças. Além das brincadeiras e lanches, as crianças (filhos, sobrinhos e netos dos
servidores que trabalham na Escola e Biblioteca) tiveram a oportunidade de conhecer as
atividades desenvolvidas pela Escola.
Para garantir um ótimo Natal e um feliz 2012 para o Lar Francisco de Assis, a Escola da
AGU lançou uma campanha interna para arrecadar fraldas geriátricas. A campanha
mobilizou todos os colaboradores e arrecadou mais de 35 pacotes de fraldas. O “Lar dos
Velhinhos” é uma instituição sem fins lucrativos que tem por finalidade dar apoio e promover
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o bem estar físico, mental e social dos idosos. Ele está situado no Núcleo Bandeirante/DF e
abriga cerca de 60 idosos.
Outra iniciativa que contou com a participação dos servidores, estagiários e terceirizados
foi a confraternização de final de ano. Além dessas ações, a EAGU, promoveu durante o
ano de 2011, várias campanhas, lanches de despedidas de servidores e um chá de fraldas
para as servidoras gestantes.
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ADVOCACIA PÚBLICA – BELO

XV.

HORIZONTE/MG
A Escola da AGU viabilizou a participação de 21 membros das Carreiras Jurídicas da
AGU e Órgãos vinculados, do Estado de Minas Gerais, no Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Advocacia Pública, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento DemocráticoIDDE.

XVI.

ACORDO COM A FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
No final do ano, a Escola da Advocacia-Geral da União e a Faculdade de Direito da

Universidade de Lisboa (FDUL) firmaram Acordo de Cooperação com o intuito de realizar
eventos conjuntos, em especial cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado.

PROPOSTAS PARA 2012


Curso de Inglês a distancia;



Curso de Língua Brasileira de Sinais – LIBRA para os Estados não atendidos;



Bolsas de Estudos para cursos de especialização, mestrado e doutorado;



II Curso de Pós Graduação a Distancia – Especialização em Direito Público em parceria
com a UnB;



Curso de Inglês Jurídico;



Implementação de cursos à distância;



III Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas;



Implementação dos projetos decorrentes de acordos celebrados com as Instituições
Internacionais;



Implementação do e-book na Escola da AGU;



6ª edição do Seminário Brasileiro sobre Advocacia Pública Federal;



Seminário sobre Direito Portuário;



Seminário de Direito Ambiental;
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V Concurso de Monografias da AGU;



Seminário de Combate a Corrupção;



Seminário de Transportes;



2ª edição do Simpósio de Educação corporativa;



Reestruturação do Banco de Talentos;



Lançamento da Casoteca;



Formação de instrutores da AGU;



Construção de trilhas de aprendizagem para os tutores da EAGU;



I Encontro de tutores de EAD da Escola Digital;



Encontro dos Representantes das Escolas;



Produção de documentário sobre a EAGU.

Brasília, 26 de janeiro de 2012.

Juliana Sahione Mayrink Neiva

Andréa Takenaka Dias

Advogada da União

Coordenadora-Geral Substituta da Escola da Advocacia-Geral da

Diretora da Escola da Advocacia-Geral da União

União
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