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A Sua Excelência
Excelência o Senhor
Senhor
FELIPE
FELIPE SANTA CRUZ

Presidente
Presidente do
do Conselho
Conselho Federal
Federal da
da Ordem
Ordem dos
dos Advogados do
do Brasil
Brasil —
- OAB
Quadra 5 —
- Lote 11 —
- Bloco
Bloco M
SAUS, Quadra
70070-939 Brasilia/DF
Brasília/DF
70070-939
Assunto: inscrição
suplementar em conselhos
conselhos seccionais
seccionais da
da Ordem
Ordem dos
dos Advogados
Advogados do
do Brasil.
Brasil.
Assunto:
Inscrição suplementar

Senhor Presidente,
Senhor
Presidente,
Como éé do
Como
do conhecimento
conhecimento de
de Vossa
Vossa Excelência,
Excelência, aa Advocacia—Geral
Advocacla-Geral da
da União tem
tem aa
fundações públicas, judicial
constitucional de
de representar
atribuição constitucional
judicial
autarquias e fundações
representar aa União, suas autarquias
e extrajudicialmente,
extrajudicíalmente, em todo
todo o território
território nacional.
nacional. Tal
Tal atribuição éé desempenhada
desempenhada pelos
Advogados da
da União, Procuradores
Procuradores da
da Fazenda
Fazenda Nacional
Nacional e Procuradores
Procuradores Federais
Federais que
que integram,
Integram,
Advogados
—
Procuradoria-Geral da
da União
União - PGU, a Procuradoria-Geral
Procuradoria-Geral da
da Fazenda
Fazenda Nacional
Nacional —
em especial, aa Procuradoria-Geral
PGFN e a Procuradoria-Geral
Procuradoria-Geral Federal
Federal - PGF. Esses
Esses órgãos possuem
projeções
regionais
perante
perante
possuem
cincos Tribunais
Tribunais Regionais
Regionais Federais, projeções estaduais
estaduais em todos
todos os demais
demais estados,
estados, além
além
os cincos
de
de projeções
projeções seccionais
seccionais em diversas
diversas cidades
cidades do
do interior.
interior.
Tradicionalmente, aa atuação
atuação dos
dos advogados públicos lotados
lotados nessas
nessas unidades
unidades
Tradicionalmente,
estaduais e seccionais
seccionais estava restrita
restrita àà abrangência territorial
territorial da
da sua respectiva
regionais, estaduais
respectiva
unidade
de lotação, o que não
da necessidade
unidade de
não suscitava
suscitava nenhuma
nenhuma discussão
discussão acerca da
de inscrição
necessidade de
inscrição
conselhos
da
Ordem
dos
Brasil.
suplementar
em
conselhos
seccionais
da
Ordem
dos
Advogados
do
Brasil.
seccionais
do
Advogados
suplementar em
Todavia, diversos
diversos fatores
fatores contribuíram
contribuíram para
para uma significativa
alteração desse
Todavia,
desse
significativa alteração
quadro, em especial: (i) ampla virtualização
virtuaüzação dos
dos processos
processos judiciais,
judiciais, o que
permite
que
quadro,
permite
que
que
lotados
advogados públicos
quaisquer unidades
unidades possam
possam atuar
atuar nesses
processos; (ii) alto
alto
advogados
públicos lotados em quaisquer
nesses processos;
levou a PGFN
PGFN a
custo de
de manutenção
manutenção das
das unidades
unidades físicas, o que
que levou
unidades
custo
a instituir unidades
exclusivamente
exclusivamente virtuais,
atuação desterritorializada;
desterritorializada; (iii) necessidade
necessidade de
de apresentar
virtuais, com atuação
apresentar
melhores
de
melhores resultados
resultados no serviço público
prestado,
com
a
criação
de
equipes
virtuais
público prestado,
virtuais dedicadas
dedicadas
é decisivo
exclusivamente aa determinado
exclusivamente
determinado tema
tema ou atividade,
que também
também é
decisivo para
para a obtenção
atividade, o que
obtenção
de
celeridade
uniformidade
de aproveitar
de celeridade e uniformidade nessas atividades;
necessidade de
aproveitar melhor
melhor a força
atividades; (iv) necessidade
de trabalho
de
trabalho da
da AGU, dentre
dentre outros fatores.
fatores.
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Com
Com isso, houve
houve uma mudança significativa
significativa da
da forma
forma de
de trabalho
trabalho da
da advocacia
advocacia
pública federal
federal e o modelo
modelo de
de atuação territorializada
terrítorializada na respectiva unidade
unidade de
de lotação já não
não
pública
realidade. Todos
citados
se mostra
mostra mais
mais condizente
condizente com essa nova
nova realidade.
os
Órgãos
citados
acima,
PGFN,
Todos
Órgãos
PGU
PGU e PGF, já
de forma
forma diversa, com arranjos institucionais
institucionais permanentes
atuam de
já atuam
permanentes e que
que
apresentam excelentes
excelentes resultados.
resultados. Nesse
Nesse sentido,
ofício as
sentido, anexamos ao presente
apresentam
presente ofício
forma de
manifestações desses
desses três
três Órgãos
Órgãos que
detalham essa nova forma
de trabalho
trabalho não
não mais
manifestações
que detalham
vinculada
vinculada a
unidade física, o quantitativo
de profissionais envolvidos
envolvidos e os resultados
resultados
a uma unidade
quantitativo de
obtidos.
obtidos.
Relevante
trabalho encontra
Relevante frisar
frisar que
forma de
de trabalho
respaldo na
toda essa nova
encontra respaldo
nova forma
que toda
advocacia pública
da
legislação de
de regência
regência da
da advocacia
pública federal,
federal, em especial o disposto no &§ 4^
do art.
art. 38
38 da
legislação
4º do
Lei nº
n^ 13.327,
13.327, de
de 29
29 de
de julho de
de 2016, que
que permite o exercício
exercício da
da advocacia
advocacia institucional,
institucional, em
processo
judicial
ou
em
qualquer
localidade
ou
Unidade
da
Federação.
localidade
Unidade
da
ou
judicial
administrativo,
qualquer
processo
Em
Em face
face disso
disso éé que se pretende
pretende propor
Conselho Federal
Federal da
da Ordem
Ordem dos
dos
propor aa esse Conselho
Brasil que
do Brasil
Advogados
que aa permissão de
de atuação
atuação desterritorializada
desterritorializada concedida
concedida aos advogados
Advogados do
39 do
de 2017, possa
Em
nº 178, de
públicos no é§ 3^
do art.
art. 5º
5- do
do Provimento
Provimento n^
possa ser revisitada
revisitada e ampliada.
públicos
ampliada. Em

que
se constituído
constituído numa inegável
inegável contribuição para
melhor desempenho
desempenho da
da
ter se
que pese
pese ter
para o melhor
advocacia
advocacia pública
da sua edição, a
all prevista tem
tem um caráter
caráter eventual
eventual e
pública quando
a permissão ali
quando da
temporário, o que éé insuficiente
insuficiente para
para atender
atender aa esse novo modelo
modelo de
de advocacia
advocacia pública.
pública.
temporário,
Certo da
da compreensão
compreensão por
por Vossa
Vossa Excelência
Excelência acerca do
do importante
Certo
importante papel
Advocacia-Geral
da
União
da
necessidade
desempenhado
pela
Advocacla-Geral
da
União
e
da
necessidade
imposta
pela Constituição
pela
desempenhado
e
pela
Federal
de que a administração pública
Federal de
princípio da
da eficiência,
que trazemos
trazemos a
eficiência, éé que
pública se paute
paute pelo princípio
conhecimento
questão
ao
seu
conhecimento
e
solicitamos
uma
nova
apreciação
do
quanto
contido
39 do
do
solicitamos
do quanto contido no é§ 39
nova
questão
trazidas no presente ofício e nos seus
art. Sº do Provimento nº 178/2017, à luz das in

anexos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA

Advogado—Geral da União
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PROVIMENTO N.
N. 178/2017
178/2017
PROVIMENTO
Dispõe sobre
sobre normas e procedimentos
procedimentos para
da. inscrição
transferência. da
transferência
inscrição principal
principal e para aa
da Ordem
inscrição
suplementar
nos
quadros
da
Ordem dos
dos
inscrição
do Brasil.
Advogados
Brasil.
Advogados do

DO
CO NSELHO FED
ER A L DA
DA ORDEM
O RDEM DOS
DOS ADVOGADOS
ADVOGADOS DO
O CONSELHO
FEDERAL
Lei
4
de
das atribuições que
lhe são
são conferidas
conferidas pelo art. 54,
54, V, da
da Lei n. 8.906,
8,906, de
de 4 de
BRASIL, no uso das
que lhe
da OAB,
da Advocacia
julho de
de 1994
1994 - Estatuto
Estatuto da
Advocacia e da
OAB, e considerando
considerando o decidido
decidido nos
autos da
da
nos autos
49.0000.2011.001756—0/COP,
Proposição n. 49,0000.2011.001756-0/COP,
RESOLVE:
RESOLVE:
O advogado
Art. 1º
1- O
transferir, definitivamente,
para outra
Art.
definitivamente, sua inscrição para
outra Seccional,
Seccional,
advogado que
que pretender transferir,
da
forma:
Seccional em que
deverá requerê-la
se
acha
inscrito,
da
seguinte
forma:
acha
deverá
inscrito,
requere—la àà Seccional
se
procedendo
que

carteira
II - formular
constante da
da sua
formular requerimento,
qualificação profissional
profissional completa, constante
sua carteira
requerimento, com a qualificação
de
de advogado;
advogado;
de
II - indicar
indicar a Seccional
Seccional para
onde pretende transferir-se,
transferir-se, apresentando declaraçâo
declaração própria
II
própria de
para onde
profissional;
domicílio profissional;
—

Seccional.
normativo da
pagar as taxas
outras despesas previstas em ato normativo
da Seccional.
III - pagar
taxas e outras
de inteiro
inteiro teor
acha inscrito
inscrito expedirá
Art.
2^ A
que o requerente se acha
certidão de
do
Art. 2º
A Seccional
Seccional em que
teor do
expedirá certidão
72
da
do
de
processo
de
inscrição
originária
e
de
da
situação
do
prazo
de
72
de
de
advogado,
no
regularidade
prazo
processo
(setenta e duas)
duas) horas.
horas.
(setenta
&
§

de origem, feitas
de destino,
Seccional de
1^ A
A Seccional
feitas as anotações de
estilo, enviará
enviará àà Seccional
destino, por
Seccional de
de estilo,
lº

de transferência,
da declaração de
meio eletrônico
eletrônico seguro,
seguro, cópia do
de domicílio,
domicílio, da
da
meio
do requerimento de
transferência, da
certidão
inteiro teor
de inscrição
do processo
certidão prevista no caput
caput ou do
do inteiro
processo de
do requerente.
teor do
inscrição originária do
requerente.
5§ 2º
assim preferir, pela entrega dos
2^ O
O advogado
dos documentos
documentos na
advogado se responsabilizará, se assim
Seccional
Seccional para
para onde
onde pretende transferir-se.
transferir-se.

§ 3º
3^ Os
Os documentos
documentos referidos
referidos neste artigo, quando entregues ao requerente,
fins do
do 5§
requerente. para
para os fins
60
findos
serão
expedidos
com
a
anotação
de
sua
validade
por
60
(sessenta)
dias,
findos
os
quais
o
serão
de
(sessenta)
validade por
2ª,
anotação
Seccional de
interessado,
de origem, ficará
de revalidação.
ficará sujeito a taxa de
interessado, na Seccional
revalidação.
&

transferir—se receberá
Art.
3^ A
Seccional para
receberá os doeumentos
documentos e
A Seccional
Art. 3º
para a qual o advogado pretende transferir-se
examinará a ocorrência
examinará
ocorrência de
para
o
exercício
da
profissão.
de incompatibilidade ou impedimento
da
exercício
impedimento para
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único. Certificada
de pendências e a possibilidade da inscrição;-—a__
Certificada a inexistência
inexistência de
Parágrafo
Parágrafo único.
inscrição,
Seccional
destino incluirá
transferência imediatamente
Seccional de
de destino
incluirá a transferência
imediatamente em pauta, e, deferindo-a,
deferindo-a, lavrará
lavrará
acórdão,
transmitido àà Secdonal
teor será
acórdão, cujo
cujo teor
será transmitido
Seccional de
de origem,
meio
eletrônico,
para
anotação
meio
origem, por
eletrônico,
por
para anotação
da
da transferência,
transferência, nos assentamentos
assentamentos do
do advogado.
advogado.
Art.
4º Deferida
Deferida a inscrição,
notificado pela Seccional
será notificado
Alt. 4^
inscrição, o requerente será
de destino
para
Seccional de
destino para
apresentar os seguintes documentos;
documentos:
II - aa carteira
carteira ee o
o cartão
cartão de
de identidade
identidade profissional emitidos
emitidos pela OAB,
OAB, para
anotações
para as devidas anotações
à
reenvio à Seccional
Seccional de
de origem;
e oo reenvio
origem;
—

(três) fotografias 3x4
Ii
II - 33 (três)
cadastro.
3x4 para
para o cadastro.
—

lª OO

Conselho Seccional
receber a inscrição
transferência manterá
Conselho
Seccional que receber
via transferência
manterá como data
data de
de
inscrição via
dos Advogados
da Ordem
Ordem dos
inscrição a primeira
efetuada pelo
pelo advogado nos quadros da
inscrição
primeira efetuada
Brasil.
do Brasil.
Advogados do
ã§

º'i

Jªi

2%“ aí“—$ª;
.As
.
“e“
e,;

A Seccional
Seccional para a qual se transferiu
2º A
fornecerá ao advogado nova carteira
§ 2“
transferiu o advogado fornecerá
carteira e
da Lei
cartão profissional, nos termos
do art.
art. 13
13 da
8.906, de
de 04
de julho de
de 1994, e do
Lei n. 8.906,
04 de
termos do
novo cartão
Geral do
Título I,
I, Capítulo
V, do
do Estatuto
Título
do Regulamento
Estatuto da
da Advocacia
Advocacia e da
da OAB.
OAB.
Capítulo V,
Regulamento Geral
%

39 A
for certificada
certificada regularidade
do advogado, este
§ 3A partir
partir do
do momento
regularidade do
este deve
deve encerrar
momento em que for
de origem
atividades profissionais
suas
na base
base territorial
territorial da
da Seccional
Seccional de
iniciar suas
profissionais na
suas atividades
origem e poderá iniciar
base
da
territorial
Seccional
de
atividades
atividades profissionais
na
base
territorial
da
Seccional
de
destino,
enquanto
destino, enquanto aguarda a
profissionais
de transferência
tramitação do processo
transferência da
da sua inscrição principal.
principal.
processo de
?;

49 Se
Seccional de
destino verificar
existência de
de vício
verificar a existência
§5 4®
Se a Seccional
de destino
vício ou ilegalidade na inscrição
inscrição
dever de
de contra ela
ela representar
Conselho Federal, que
decidirá sobre
sobre
principal, tem o dever
representar perante o Conselho
que decidirá
contrária
da inscrição,
validade da
inscrição, para
cassar
ou
modificar
a
inscrição
original
contrária
ao
Estatuto,
ao
modificar
Estatuto,
origina!
a validade
inscrição
ao
para
autoridade ou
de Ética
ouvida a autoridade
Regulamento
Geral, ao Código de
Ética e Disciplina e aos Provimentos,
Provimentos, ouvida
Regulamento Geral,
determinar
Conselho
Federal
o órgão envolvido
envolvido e o advogado interessado,
o
Conselho
Federal
determinar a
interessado, podendo
podendo
final.
da inscrição deste
deste até
até pronunciamento final.
suspensão da

eventual da
da profissão,
fica dispensado de
comunicar o exercício
Alt. 5º
5® O
O advogado fica
de comunicar
exercício eventual
assim
Art.
profissão, assim
da
acima
(cinco) causas por
até 55 (cinco)
considerada aa intervenção judicial
considerada
judicia! em até
ano,
acima
da
qual
se
obriga
se obriga àà
por
inscrição
inscrição suplementar.
suplementar.
§ 1“
do nome do
ad ju
d ic ia , sem que tenha
tenha
do advogado em procuração ad
A simples existência
existência do
judícía,
Iº A
não configura
de cinco
cinco causas, não
mais de
realmente
exercido ato judicial em mais
configura aa habitualidade,
habitualidade, não
não
realmente exercido
estando
o
advogado
obrigado
a
proceder
à
inscrição
suplementar.
à inscrição suplementar.
estando
%

deste artigo,
fins previstos no caput
§5 2ª
2^ Não configura
configura exercício da
da profissão, para
para os fins
artigo, o
o
caput deste
deteminadas pelo
de diligências legais determinadas
cumprimento
cartas precatórias ou o atendimento
atendimento de
pelo
cumprimento de cartas
de terceiros.
juízo, em processos
processos de
terceiros.
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comissão,
3- É
É permitida aa atuação eventual
eventual e provisória de
de advogados
em cargos em
em comissão,
públicos em
5§ 3º
advogados públicos
desde
da
da
área
fora
grupos
de
trabalho,
forças-tarefas
ou
mutirões,
mesmo
fora
da
área
da
sua
lotação,
desde
que aa
sua
lotação,
que
forças—tarefas mutirões,
grupos de
destino
de destino aa relação
relação de
competente informe
Conselhos Seccionais
Seccionais de
de origem
origem e de
de
informe aos
autoridade competente
aos Conselhos
ressalvada
da
finalidade
aa
advogados
públicos
nomeados
ou
designados,
a
finalidade
e
o
prazo
da
atuação,
ressalvada
atuação,
o
nomeados
e
a
advogados
advocacia privada,
privada.
atuação na advocacia
42 Transcorrido
§É 4r
Transcorrido o lapso de
tempo informado,
informado, na forma
forma do
do 5§ 3º,
3°, O
o advogado
público deve
deve
de tempo
advogado público
atividades
Seccional
das
providenciar
a
transferência
da
inscrição
principal
licença
das
atividades
na
Seccional
transferência
da
licença
na
pedir
ou
providenciar
Lei n. 8.906,
04 de
que se acha
acha inscrito, na forma
forma do
do art. 12, I, da
da Lei
8.906, de
de 04
de julho de
de 1994,
1994, ee
em que
habitualidade.
onde
atuar
promover
inscrição
suplementar
na
Seccional
onde
passou
atuar
com
habítualidade.
Seccional
com
a
a
passou
promover

será obrigado aa realizar
realizar inscrição
federal em estágio probatório só
§& 5®
O advogado público federal
só será
5º O
inscrição
(seis)
de
06
mais
suplementar na Seccional
Seccional em ouja
cuja base
a
atuar
por
mais
de
06
(seis)
meses,
territorial passe
base territorial
atuar
por
passe
até
do
de
sendo facultado
de licença da
da inscrição principal até o encerramento
encerramento do período de
facultado ()o pedido de
sendo
prova.
prova.
5§ 6ª
terá a sua
6^ Transcorrido
Transcorrido o período do
do estágio probatório, o advogado público federal
federal terá
base territºrial
lotado.
inscrição principal na Seccional
Seccional em
territorial estiver
estiver lotado.
em cuja
cuja base
5§ 7º
7- A
A inscrição
inscrição suplementar será
será precedida de
de requerimento àà Seccional
Seccional competente,
de
certidão de
de inteiro
inteiro teor
do processo
de
e de
de regularidade
de certidão
teor do
inscrição
acompanhado de
principal
processo
(três) fotografias 3x4
na Seccional
Seccional de
de origem e de
de 03
03 (três)
3x4 para
para o cadastro.
cadastro.

Art. óº
6®É
É plena &a atuação
dos advogados perante os
tribunais federais
federais com Jurisdição
Art.
sobre os
atuação dos
ºs tribunais
jurisdição sobre
unidades federadas
territórios
das unidades
federadas nas quais posswam
possuam inscrição e perante
perante os tribunais
tribunais superiores.
territórios das
Art. 7º
Alt.
7® O
O Conselho
Conselho Federal
Federal manterá,
no seu
sítio eletrônico,
eletrônico, todas
manterá, no
todas as informações
seu sítio
infomações necessárias,
das comissões
de
como os contatos
comissões ee dos
dos serviços
de
seleção
e
inscrição
das Seccionais
contatos das
Seccionais e os links
links
serviços seleção inscrição das
facilitar o processamento
formulários eletrônicos
eletrônicos disponíveis,
de
disponíveis, para facilitar
dos pedidos de
com os formulários
processamento dos
transferência
transferência de
de inscrições
inscrições ou de
de inscrições
inscrições suplementares.
suplementares.
Art.
da sua
Alt. 8º
8®Este
Este Provimento
Provimento entrará
entrará em
data da
sua publicação, revogados o Provimento
em vigor
vigor na data
Provimento n.
de agosto de
42, de
de 22
22 de
de 1978,
1978, e as demais
demais disposições em contrário.
contrário.
42,

2017.
Brasília, 19
19 de
de setembro
setembro de
de 2017.
Brasília,

M

Marcello
M arcello T
Tdrto e Silva
Silva
Relator
Relator
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Ref.:
4930002011.001756-0ICOP.
Ref.: Proposição
Proposição n.
n. 49.0000,2011.001756-0/COP.

CERTIDÃO
ÃO DE PROVIMENTO
CERTIDÃO DE
P E PUBLICA
PUBLICAÇÃO
PROVIMENTO
Certifico
de fis.
fls. 113f'115
Certifico que
que o Provimento
Provimento n. 178/2017
178/2017 de
113/115 foi
foi publicado no
1
—
Diário
Oficial
da
União
de 11/10/2017,
cf. documento
documento juntado às fis.
181, cf.
Diário Oficial da União - Seção 1 de
111102017, p. 181,
fls.
118.
118.

11 de
2017.
outubro de
Brasília,
de 2017.
de outubro
Brasília, 11
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Públicos
Inscrição
Suplementar de
Federais
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Federais e Atuação Desterritorializada:
O
O Contexto
Contexto das
das Equipes
Equipes de
de Alto
Alto Desempenho.
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Setembro/2019

-

x'

IL.- '
'

Advocacia-Geral
U r@
Advocacia-Geral da
da Un
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INTERESSADO: CONSELHO
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ASSUNTO:
178/2017
ASSUNTO: PROVIMENTO
PROVIMENTO N. 178/2017

1.
CONTEXTUALIZAÇÃO
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
No provimento
Ordem dos
Conselho Federal
Brasil
provimento n. 178/2017,
178/2017, o Conselho
da Ordem
dos Advogados
do Brasil
Federal da
Advogados do
_

legitimou
critério territorial
territorial referente
referente ao local
local de
de lotação do
do advogado público federal
federal para
para a
Iegitimou o critério
da Ordem.
inscrição
Ordem.
inscrição principal nos quadros da

Ocorre que
necessidade de
Ocorre
que o momento
momento atual
atual traz
traz a necessidade
de harmonização das
das disposições do
do
Estatuto da
da OAB
OAB com o regime
regime funcional
funcional da
da Advocacia
Advocacia Pública,
Pública, em
em razão, principalmente,
principalmente, da
da
Estatuto
mudança da
da sua forma
forma de
de atuação.

Na atualidade,
Na
atualidade, e em larga
medida, os insumos
insumos relevantes
relevantes para
para a atividadejuridica
atividade jurídica podem
larga medida,

meios eletrônicos.
encontrados em meios
eletrônicos. Neste
Neste sentido,
sentido, o presente estágio de
de desenvolvimentodo
desenvolvimento do
ser encontrados
Eletrônico (PJe) e, da
Processo Judicial
Judicial Eletrônico
da mesma forma, de
de sistemas
sistemas próprios
das mais
mais diversas
diversas
Processo
próprios das
entidades da
da Administração
Administração Pública
Pública (a exemplo
exemplo do
do SAPIENS
SAPIENS no âmbito
âmbito da
da Advocacia—Geral
Advocacia-Geral da
da
entidades
União) redesenha
redesenha todo
todo o novo conceito
conceito de
de rotina
rotina de
trabalho: passa-se
passa-se a primar,
sob a lógica
de trabalho:
primar, sob
da eficiência
eficiência e da
da melhor
m elhor gestão de
de recursos humanos
humanos e econômicos,
econômicos, pela produtividade.
produtividade.
da
Assim, em razão
razão da
necessidade de
de se conferir
conferir maior
maior racionalidade
racionalidade àà utilização
da necessidade
dos recursos materiais
materiais e humanos
humanos disponiveis
disponíveis para
para superar
superar fragilidades
fragilidades estruturais
estruturais e logísticas,
logísticas,
dos
definição de
de novas estratégias
estratégias de
de gestão, com o auxílio
auxílio da
da tecnologia.
tecnologia.
exige-se a definição

de
Federal editou
Ciente
Ciente desta
desta realidade, a Procuradoria-Geral
Procuradoria-Geral Federal
editou a Portaria
Portaria n. 978, de
fixando diretrizes
diretrizes para
de Equipes de
de Alto
Alto Desempenho e de
de atuação
24.12.2015, fixando
para a criação de
de prestação dos
eficiente forma
inovadora e eficiente
desterritorializada.
desterritorializada. Com
Com base
base na inovadora
forma de
dos serviços jurídicos,
PGF editou
PGF n. 979, de
de 24.12.2015
24.12.2015 (ampliada
(ampliada pelas Portarias
Portarias PGF
PGF n. 317, de
de
editou as
a PGF
as Portarias
Portarias PGF
04.05.2016, e n. 880, de
de 19.12.2016),
156 e n. 157, ambas
08.03.2016, cujo escopo
escopo foi
foi a
ambas de
de 08.03.2016,
19.12.2016), n. 156
04.05.2016.
das Equipes Especializadas em Benefícios
Benefícios por Incapacidade
instituição, em projeto piloto, das
(ETR/BI), Improbidade
Improbidade Administrativa
Administrativa (ETR-Probidade)
(ETR-Probidade) e Ações Regressivas Previdenciárias
Previdenciárias
(ETR/Bl),
(ETR-Regressivas), respectivamente.
(ETR—Regressivas),

Advocacía-Geral da um^o
Procuradoria-Gerai
Federal
eral
Procuradoria-Geral Fe
Também foi regulamentada pela Portaria
Portaria PGF
PGF n. 829, de
de 08.11.2018,
08.11.2018, a Equipe Nacional
Nacional
Também
de Cobrança (ENAC), que
que tem
tem como
como objetivo principal nacionalizar
nacionalizar a gestão técnica
técnica ee operacional
operacional
de
das atividades
atividades de
de cobrança e recuperação de
de créditos
créditos de
de caráter
caráter extrajudicial, por meio
meio da
da
das
desterritorialização de
de suas atividades
atividades de
de inscrição
inscrição em dívida
dívida ativa, protesto extrajudicial de
de
desterritorialização
Certidão de
de Dívida Ativa (CDA),
(CDA), conciliação
conciliação prévia e ajuizamento
ajuizamento de
de execução fiscal
fiscal dos
dos créditos
créditos
Certidão
das autarquias e fundações públicas federais.
federais.
das

Com
Com base
base neste
neste modelo
modelo de
de atuação desterritorializada,
foram criadas
criadas várias
várias equipes
equipes
desterritorializada, foram
por exemplo:
Benefício por Incapacidade,
Incapacidade, Equipes
Equipes
exemplo: Equipes Regionais em Benefício
Regionais como, por
de Turmas
Turmas Recursais
Recursais (ER-TR), Equipe Regional
Regional de
de Meio
Meio Ambienteda
Ambiente da 1ª
1®Região
Região (ETRRegionais de
MA): Equipe
Regional de
de Matéria Trabalhista
Trabalhista da
da 1ª
V Região (ER—Trab)
(ER-Trab) e Equipe
Equipe Regional
de
Regional de
MA);
Equipe Regional

Matéria
Matéria Administrativa
Administrativa da
da 1ª
1® Região (ER-Adm).

da federação têm
Ademais, no âmbito
âmbito da
da PGF, 19
19 (dezenove)
unidades da
têm competência
competência
(dezenove) unidades
Ademais,
estadualizada (AC, AL, AM, AP, DF, ES, GO, MA, MS,
MS. MT, PB, PI, PR, RN,
RN, RO, RR,
RR, SC, SE
SE e
estadualizada
TO), ao passo
passo que
que 8 (oito)
(oito) unidades
unidades da
estão em
em fase
fase de
de estadualização: BA, CE, MG,
da federação estão
T0),
PA, PE, RJ, RS
RS (Juizados Especiais Federais
Federais na matéria
matéria previdenciária)
previdenciária) ee SP.
SP.
PA,
a Sistemática
sistemática de
de atuação desvinculada
desvinculada da
da competência
competência territorial
territorial tem
tem
dentre as novas metodologias de
de trabalho,
trabalho, o que, em
em linhas
linhas gerais, permite
permite a plena
preponderado dentre
execução dos atos por
por meio de
de acesso
acesso àà rede
rede mundial
mundial de
de computadores e a prestação do
do serviço
serviço
execução
desterritorializado, preservando-se
preservando-se a capacidade plena de
de funcionamento
funcionamento de
de todos
todos
jurídico desterritorializado,
Assim,

os órgãos de
de execução
execução da
da Instituição.
instituição.
que esta
esta forma de
de trabalho, sem alterar
alterar a unidade
unidade de
de lotação ou
De bom alvitre consignar que
exercício do membro
da AGU, está
está voltada
voltada àà execução de
de projetos e objetivos
objetivos institucionais
institucionais
membro da
de exercício
de interesse
interesse público, configurando-se
configurando-se em uma
uma das
formas de
de otimizar
otimizar as
as atividades
atividades inerentes
inerentes aà
das formas
localidade ou unidade
unidade da
da federação, a teor
teor do
do que
que prevê o artigo
advocacia pública em qualquer localidade
§4®, da
da Lei n. 13.327/2016.
13.327/2016.
38, 54“,

ESTRATÉGICA E
IMPACTOS
CULTURA DE
DE GESTÃO
GESTÃO ESTRATÉGICA
E SEUS
SEUS IMPACTOS
2. CONTRIBUIÇÃO PARA A CULTURA
SOBRE OS
OS RESULTADOS
RESULTADOS INSTITUCIONAIS
INSTITUCIONAIS
POSITIVOS SOBRE

Ainda em um período
período inicial
inicial de
de maturidade
maturidade dos
dos projetos,
projetos, já é
é possível verificar
verificar dados
dados ee
informações que
que denotam
êxito das
das iniciativas
iniciativas e a eficiência
eficiência na
das equipes de
de trabalho
trabalho
denotam o êxito
na atuação das
informações
desterritorializado, como
como será
será visto
visto a seguir.
desterritorializado,

Advocacia-Gerai da Uníã
Procuradoria-Geral
Federal
Procuradoria-Geral Federal
Alto Desempenho
2.1. Equipes
2.1.
de Alto
Desempenho - Benefícios
Benefícios por
Equipes de
Incapacidade
por Incapacidade
Um dos
primeiros projetos
implementados na PGF
PGF foi a criação de
de equipes de
de alto
alto
dos primeiros
projetos implementados

relativas a benefícios
desempenho para o tratamento
tratamento das
das ações
judiciais relativas
benefícios por
por incapacidade,
incapacidade,
desempenho
ações judiciais
do tema,
demanda pela prestação jurisdicional
jurisdicional a respeito do
tema, historicamente,
historicamente, afiguravaporquanto a demanda
aiguravase crescente
ante a ausência
ausência de
de uniformidade
uniformidade no enfrentamento
enfrentamento da
da matéria
matéria no
crescente e preocupante ante
se

”

cenário
cenário nacional.
nacional.

Previdência Social
Estatístico da
da Previdência
Segundo o Boletim
Boletim Estatístico
Social (Vol.
(Voi. 25, n. 5), os benefícios
benefícios por
Segundo
incapacidade
correspondiam a cerca de
de 50%
50% dos
dos benefícios
benefícios concedidos
concedidos e 55%
55% dos
dos benefícios
benefícios
incapacidade correspondiam
indeferidos
indeferidos pelo INSS, dados
dados estes
estes que
que justificam a escolha
escolha desta
desta espécie
espécie de
de ação
ação judicial para
para
das equipes especializadas.
aa criação das
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As Equipes de
PGF atuam
As
de Alto Desempenho - Benefícios
Benefícios por Incapacidade da
da PGF
atuam com alto
—

quantitativo de
redundando em
em um número
número naturalmente
de citações e
de processos,
naturalmente impactante de
quantitativo
processos, redundando
intimações. Mesmo
Mesmo assim,
assim, a taxa
de sucesso
ologaçâo de
acordos está
de acordos
está próxima
taxa de
intimações.
judicial/homologação
sucesso judicial/hom
dos 80%, uma vez que
que das
das 256.444
256.444 sentenças
prolatadas até
até agosto de
de 2019,
2019, apenas
apenas 21%
21%
dos
sentenças prolatadas
delas foram
foram desfavoráveis
desfavoráveis ao
ao INSS, a denotar
denotar que
m aior litigante
da Justiça
Justiça Federal
Federal é
é
delas
Iitigante da
que o maior
também
Isso é
frisar - o maior
maior vencedor
é Importante
Brasil.
de demandas
demandas no Brasil.
também - e Isso
vencedor de
importante frisar

-,
10
«$$

fªll-nº.,
ºv

Çª:

-.

”N;:

.?

Advocacia-Geral da U ã
Procuradoria-Geral
Federai
Procuradoria-Geral Federal

G ftaçô»
Citações

'lntíiãaçôat

•

327943272?
279372

.

7 9 .Í3 55 ª
, ; 579,13

sais.—5559555555:

1

'

K' -1':35f=2;117[16-5
152.176 *

R ecU J^ '
Réctufsõs

\

I

j

ºªªª

sensªçªº?»
r

53961:
53964

'.

É

%BscufSQs«m^^eíi^E-Ç^v
ÉQYVSQTZEBEÉÉWÚ ':?
9?Bscursu5

. Pàçªõál
Pèrçôitõat de
aecuréós.;
tie ãezuf'SDSJ

-

.

12370
iW q

j
%Séní«tças favoráveis
Favoráveis;
I
Semªs\ ssa-5%,
&9,34% ª I
.

.

'

fªiª—304%»50.304

'

, |

-

”EÇªFÇEÇBS—Hºmªlbgíªéõríªi

Pefcenttíái d
Aceitação
dee Aceitaçãb
Percentual

,

256454
_

1.519141
15517141

"

“fotaâ "de SantéúgasTotaidèSeníènças'

It^in^ôès.+
OtecÕ
es“Mima:'õÉJFiL—ffªcl
"m'

-

1.237 769

Propostas
de Acordo
Propostas die—Acordo

.

'.

7.55%

3 5 ,8 9 %

.%.Senten#?Homòiogátârias"
.sSerisesssmsmagea-fasª

“

,

19,42%
196255

'

.%S#f4en.SBs,C^TWorW5.
Í

*
-

2 1 ,0 4 #

considerada
Neste diapasão,
díapasão, cumpre
cumpre ressaltar
ressaltar que
que a taxa
taxa de
de sucesso
sucesso judicial não
nâo pode ser
ser considerada
Neste
isoladamente: ela
analisada em conjunto
da política conciliatória
conciliatória e da
da
isoladamente:
ela deve
deve ser
números da
conjunto com os números
ser analisada
atuação recursal.
recursal. Desse
modo, 63,5%
63,5% das
das propostas de
de acordo
acordo realizadas
realizadas pelo INSS
INSS em ações
ações
Desse modo,
atuação
judiciais
benefícios por incapacidade (por meio
meio das
das Equipes) são
são aceitas
aceitas pelo
envolvendo benefícios
judiciais envolvendo
segurado, ao passo
que, em relação às
às sentenças
sentenças desfavoráveis
desfavoráveis ao lNSS,
INSS, apenas
apenas 35,89%
35,89%
passo que,
entidade. Este
Este dado
dado e
é' elucidativa:
elucidativo; 64% das
das sentenças
sentenças de
de
desafiaram recursos da entidade.
procedência do
do pedido
pedido proferidas
proferidas nestas
nestas ações
ações representam
representam a melhor
melhor solução
solução para
procedência
para a
causa, tanto
tanto do
do ponto
ponto de
de vista
vista do
do segurado,
segurado, quanto
quanto do
do ponto
ponto de
de vista
vista da
da autarquia.
autarquia.
causa,

Ou
Ou seja, a atuação
mais responsável sob
sob todos
todos os prismas:
prismas:
atuação éé mais

.•

célere do
para
da tramitação regular
do processo,
acordo
regular ee célere
processo, com acordo
para o segurado: garantia da
judicial ou sentença
sentença justa;

.•

de
de responsabilidade orçamentária, com redução de
para
para o poder público: garantia de
2.7 trilhões
gastos e de
de estruturas
estruturas físicas
físicas de
de trabalho
trabalho e
economia de
de R$
R$ 2.7
trilhões (números
(números
e economia
gastos
de
de 2019):

('Til

Advocacia-Geral
da União
União
Advocacia-Geral da
Procuradoria-Geral
Federal
Procuradoria-Geral Federal
2.2.
2.2. Equipes
Regionais de
de Turmas
Turmas Recursais
Recursais
Equipes Regionais
As Equipes
As
de Turmas
Turmas Recursais
Recursais já possuem
possuem um importante
importante papel na
na atuação
Equipes Regionais de
vitoriosa
vitoriosa do
do lNSS.
INSS. Veja-se, por
por exemplo,
exemplo, a taxa
taxa de
de sucesso
sucesso judicial destas
destas equipes no primeiro
do ano
semestre
ano de
de 2019:
2019:
semestre do
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nacional de
outro lado,
Por outro
iado, a média
média nacional
de retenção dos
dos processos
processos judiciais
judiciais nas Equipes
Equipes de
de
Por
são realizadas
60 mil
Recursais gira em torno de
de 75%, ao passo
Turmas Recursais
passo que são
reaiizadas 60
mii atividades/mês,
atividades/mês,
Turmas
dados estes
estes que
que são
são relevantes
relevantes para
para a adequada
adequada racionalização
racionalização e
e otimização
otimização no uso dos
dos
dados
PGF:
recursos disponíveis na PGF:

y

Advocacla-Geral da Ui
Procuradoria-Geral Federal

Pitªnga-;! até hannªh pé:-Equipa

'

'

Nºde
N»
de P
ro c e s s
Processos

*

341.897
341.897

Média
dé'limc'es'sbs/Mê's'
M é d ia d
e Processos / Mês
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P rocuradores SAPIENS

75
,45 %
75,45%

53
,06 %
53,06%
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# Total de Atividades
#Totai de Procuradores
M é d ia da
Atividades
de Atividada
Atividades .Totai
Procuradºres #.Médía
.Tota!
80000
80000
68704
68704
60000
60000

55272
55272

67508
67508

56761

,

48795
40000

"

216355
24351

—

20000
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■
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541074
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Junho
junho

g
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Relatório Justiça
Números de
notórios. Pode-se
Pode-se perceber, a partir do
do Relatório
de
Os impactos são notórios.
Justiça em Números
Federais:
2018, aa exata relação de
de habitantes
habitantes por vara dos
dos Juizados
Juizados Especiais Federais;
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Turmamecursai
Sconhedmema
■ Execução

Observada esta
esta dimensão
continental dos
dos Juizados
Juizados Especiais Federais, o maior
maior índice
índice de
de
Observada
dimensão continental

3 anos e 99 meses) se
congestionamento de
de processos
pendentes (uma
(uma média
média de
de 3
se dá
dá nas Turmas
Turmas
processos pendentes
Recursais.
Recursais.
Neste sentido, a morosidade
impacta diretamente
morosidade processual impacta
diretamente o INSS, em especial (i) no
Neste
aumento do
do pagamento de
de atrasados
atrasados (com incidência
incidência de
de juros moratórios
moratórios e correção monetária),
monetária),
aumento
demora na cessação - de
de tutelas
tutelas de
de urgência posteriormente revogadas e
concessão - e demora
(ii) na concessão
imposição de
de honorários
honorários advocatícios
advocatícios sucumbenciais
sucumbenciais - pagos
(iii) na imposição
Autarquia - que podem
pela Autarquia
pagos pela
devida identificação
identificação e saneamento
saneamento desses
desses recursos antes
antes mesmo de
de sua
evitados com a devida
ser evitados
fruto de
interposição nas turmas, fruto
de uma atuação conjugada de
de todas
todas as Equipes Regionais de
de
interposição
Turmas Recursais.
Recursais.
Turmas
Em
Em razão
objetivando a redução dos
dos litígios processuais começaram
começaram a ser
razão disso, práticas objetivando

implantadas. A título
título de
exemplo, a Equipe Regional
Regional de
de Turma
Turma Recursal
Recursal da
da 1ª
1® Região realizou
realizou
de exemplo,
implantadas.
mutirões de
de desistência
desistência recursal
recursal junto às
às Turmas
Recursais da
da Bahia
Bahia e do
do Maranhão.
Maranhão.
Turmas Recursais
mutirões

análise de
Na Bahia, o mutirão foi realizado
realizado durante
durante o recesso
forense 2017/2018
2017/2018 com a análise
de
recesso forense
de 550
550 processos,
processos, desistência
desistência de
de cerca de
de 60%
60% do
do acervo e economia
economia estimada
estimada em R$
R$
cerca de
500.000,00. No
No Maranhão,
Maranhão, no final
final de
de 2018,
2018, foi
foi realizada
realizada uma primeira etapa de
de trabalhos
trabalhos com
500.000,00.
desistência de
de 70% do acervo de
de recursos do
do INSS
INSS e economia
economia estimada
estimada em R$1.800.000,00.
R$1.800.000,00.
desistência
No começo de
realizada uma segunda
de 2019
2019 foi realizada
segunda etapa do mutirão
mutirão no Maranhão
Maranhão com a análise
análise de
de

3.400 processos,
processos, desistência
desistência de
de 70%
70% dos
dos recursos interpostos pelo INSS
INSS e economia
economia estimada,
3.400
final dos
dos dois
dois mutirões,
mutirões, em R$
R$ 2.8
2.8 milhões.
milhões.
no finat

_

o
/
A d v o c c ia < ; e r a ,d = u '^
Procuradoría-Geral
Federal
Procuradoria-Geral Federal

mutirão de
PRF
PRF lª
I® Região e PF/MA
PF/MA garantem
garantem economia
economia de
de R$
RS 2.8
2,8 milhões
milhões em
em mutirão
de desistência
desistência de
de ações
ações
previdenciárias
previdenciárias
1“ Região
A Advocaciaseral
Advocacia-Geral da União
(AGU), por
por meio
de Turmas
Procuradoria-Regionai Federal
Federai da
Região
da 1”
Turmas Recursaisda
Recursaisda Procuradoria-Regional
meio da Equipe Regional
União (AGU).
Regional de

'e
.

'

Os mutirões
mutirões de
de desistência
desistência recursal
recursal são
são boas
boas práticas
do eixo
eixo "racionalização
"racionalização de
de
Os
práticas do
atuação", na medida
medida em
em que
que permitem
permitem que
que a aplicação uniformizada
uniformizada das
das normas
normas de
de desistência
desistência

do INSS
recursal da
da AGU/PGF
PFE/INSS leve
leve a uma redução do
do acervo de
de recursos do
INSS
AGU/PGF e da
da PFE/INSS
recursal
pendentes de
de julgamento,
julgamento, o que
que reduz
reduz o fluxo
fluxo de
de intimações.
intimações. Ademais,
Ademais, permite-se
permite-se que
que uma
uma
pendentes
atuação uniformizada
solidificada e propagada entre
entre os Procuradores,
Procuradores, porquanto a
uniformizada seja solidificada
atuação
participação nos trabalhos
trabalhos conduz
conduz a uma
uma constante
constante reavaliação da
da estratégia recursal,
recursal, com a
participação
definição de
de novos parâmetros e maximização
maximização de
de resultados.
resultados.
definição
2.3. Equipe Nacional
Nacional de
de Cobrança
Cobrança
2.3.

Procuradoria-GeralFederal
A ENAC
ENAC foi instituída, como
como projeto piloto,
âmbito da
da Procuradoria-Geral
Federal pela
pela
piloto, no âmbito
PGF nº
n° 614, de
31/08/2016, publicada
publicada no Boletim
Boletim de
de Serviço
Serviço nº
n° 36,
36. de
de 05/09/2016,
05/09/2016, com
de 31/08/2016,
Portaria PGF
duração de 180 dias, com prorrogação
Ordem de
de Serviço CGCOB
CGCOB nº
n" 02, de
de 03/03/2017,
03/03/2017, e
e
prorrogação pela Ordem
duração
Portaria PGF
PGF 729, de
de 24/11/2017,
24/11/2017, prorrogada até
até 30/06/2018
30/06/2018 pela
pela Portaria
Portaria PGF
PGF n.º
n.° 30,
30, de
de
pela Portaria

nº 829, de
de novembro
18/01/2018, e finalmente
finalmente regulamentada por
por meio
meio da
da Portaria
Portaria PGF
PGF n°
de 08
08 de
novembro
18/01/2018,
de 2018.
2018.
de
de desterritorializar
desterritoríalizar as atividades
atividades relativas
relativas àà inscrição
inscrição em dívida
dívida ativa,
O seu objetivo é de
protesto extrajudicial
extrajudicial de
de CDA,
CDA, conciliação
conciliação prévia
prévia e ajuizamentos de
de execução
execução fiscal
fiscal de
de forma
forma
protesto
centralizada e nacionalizada.
Além das
das atividades
atividades relacionadas,
relacionadas, a ENAC
ENAC assumiu,
assumiu, com a
a edição
edição
nacionalizada. Além
centralizada
Portaria PGF
PGF n. 400/2017,
400/2017, a responsabilidade pelo
pelo Parcelamento
Parcelamento Extraordinário
Extraordinário previsto
previsto na
da Portaria
Provisória n. 780/2017
780/2017 —
- PRD, convertida
convertida na
na Lei
Lei nº
n° 13.494/2017.
13.494/2017.
Medida Provisória
Conforme a
a Ordem
Ordem de
de Serviço
Serviço nº
n° 02/2018,
02/2018, a ENAC
ENAC é
é composta por 9
9 (nove) órgãos
Conforme
auxiliares, quais sejam: Coordenação-Geral —
- ENAC
ENAC COORD; Secretaria-Geral
Secretaria-Geral —
- ENAC
ENAC SG;
SG;
auxiliares,
Ativa - ENAC
Divisão de
de Inscrição
Inscrição em Dívida Ativa
ENAC DIVAT; Divisão
Divisão de
de Protesto
Protesto —
- ENAC
ENAC PROTE;
PROTE;

-

de
Ajuizamento —
- ENAC
ENAC AJU; Divisão
Divisão de
de Inteligência
Inteligência —
- ENAC
ENAC DEIN; Divisão
Divisão de
Divisão de Ajuizamento
ENAC PARC; Divisão de
de Cobrança Judicial
Judicial -— ENACJUD; e Divisão
Divisão de
de
Parcelamento —- ENAC
Assessoramento Técnico
Técnico —
- ENAC
ENAC DATE.
DATE.
Assessoramento

n FIS. 45
Advocacia-Qeral da
da Uniã
Unia
Advocacia-Geral
Procuradorla-Geral
Federai
Federal
Procuradoria-Geral
A Divisão
Divisão de
Dívida éé dividida
dividida em setores
destinados às
de Inscrição
às Autarquias com
setores destinados
Inscrição em Dívida

volume de
de processo,
processo, quais sejam: ANATEL,
ANATEL, INMETRO,
INMETRO, DNPM, ANAC,
ANAC, IBAMA (2),
grande volume
ANTAQ, ICMBIO, CNPQ, ANEEL,
ANEEL, DNIT e INSS, de
de modo
modo a especializar a atuação
atuação e aumentar
aumentar a
ANTAQ,
último setor
Há ainda
produtividade. Há
ainda um último
setor dedicado
dedicado às
demais autarquias consideradas
consideradas residuais
residuais
às demais
produtividade.

Federais.
neste contexto,
contexto, tais
tais como
Universidades e os Institutos
Institutos Federais.
neste
como as Universidades
Uma novidade
Uma
novidade de
de suma importância
importância para
para atuação foi
foi a criação e expansão
expansão da
da Divisão
Divisão de
de

sendo de
Inteligência, que
que atua
atua exclusivamente
exclusivamente na área
área de
de cobrança,
cobrança, sendo
de sua competência, entre
entre
promover ações
para a localização
localização de
de devedores
devedores e de
de bens
bens penhoráveis e elaborar
elaborar
outras, promover
ações para
relatórios
relatórios e pareceres
pareceres de
de inteligência
propondo estratégias
estratégias de
de cobrança no âmbito
âmbito de
de atuação da
da
inteligência propondo
Divisão
Judicial e também
Divisão de
de Cobrança Judicial
também nas fases
fases administrativasde
administrativas de cobrança.

Assessoramento Técnico,
Também foi
foi criada
criada a Divisão
Divisão de
de Assessoramento
Também
Técnico, àà qual compete o
assessoramento, o controle
controle de
de pagamentos e o monitoramentoda
monitoramento da evolução do
do valor
valor da
da dívida,
assessoramento,
bem
de gestão de
da suspensão
bem como
como registros em sistemas
sistemas de
de crédito, estatísticas,
gestão da
suspensão de
de
estatísticas, gestão
exigibilidade de
de créditos
créditos por
por decisão
decisão judicial e apoio
apoio técnico
técnico e administrativo
administrativo às
às atividades
atividades de
de
exigibilidade
cobrança administrativa
administrativa e judicial. Inclui-se
Inclui-se também
também a tarefa
tarefa de
de realizar
realizar conciliações
conciliações prévias e
outras medidas
medidas de
de cobrança extrajudicial.
outras

tem apresentado
Por tim,
fim, quanto à
à produtividade,
ENAC tem
apresentado consistente
consistente evolução
evolução em
Por
produtividade, a ENAC
relação aos dados
dados verificados
verificados nos anos
anos de
de 2016
2016 a 2019.
2019. A
A título
título exemplificativo, registre—se
registre-se que
que
0
o

valor arrecadado
arrecadado em 2019,
2019, até
até o mês
mês de
de agosto, equivale a mais
mais de
de três
três vezes a arrecadação
arrecadação

do
do ano de
de 2017,
conforme os painéis
reproduzidos;
abaixo reproduzidos:
2017, conforme
paineis abaixo
AGU

PGF
WW ,,EQE

PAINEL DA DÍVIDA
DÍVIDA ATIVA
ATIVA
Geral - 2016 a 2019
Visão Geral

%
inscritos
das Autarquiascom
% das
Autarquias com créditos
créditos inscritos

^

%
7 M 2 %

R$10.55
R$10.55 Bi

R$9.80
R$9,80 Bi

total de
Valor
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Valor total
de inscrições
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d
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Valor de
de
insentos por
ano

. .
Autarquias (um
Com creditos
créditos
ínscr^os
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Autarquias
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Total
Total arrecadado
arrecadado

3 M il
63 6Mil

Créditos
inscritºs
Créditos inscritos
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25
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Advocacia-Geral da
da União
União
Advocacia-Geral
Procuradoria-Geral
Federal
Federal
Procuradoria-Geral

Valor
Valor arrecadado
arrecadado com protestos
por Ano
protestos por

Valor arrecadado
Valor
arrecadado com parcelamentos
parcelamentos por
por Ano
Ano

R$“)
R$28

__

Mi

R$]
RS1 Mi

asno Mi
2016

Mi

2019

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

Equipede
deAlto
A ltoDesempenho
Desempenhoem
emAções
AçõesRegressivas
Regressivas
2.4. Equipe
No
No ano de
de 2017,
10 membros
membros da
da Equipe de
de Alto
Alto Desempenho em Ações Regressivas
2017, os 10

receberam a distribuição
distribuição de
de 7.520
7.520 (sete mil, quinhentas e vinte) tarefas,
tarefas, o que ensejou a
receberam
de 9.935
9.935 (nove
(nove mil, novecentos
novecentos e trinta
trinta e cinco) atividades.
atividades. Como
Como resultado
resultado dessas
dessas
realização de
atividades, foram ajuizadas 568
568 (quinhentose
(quinhentos e sessenta
previdenciárias,
sessenta e oito) ações regressivas previdenciárias,
atividades,
2.421
2.421 (dois
(dois mil, quatrocentos e vinte
vinte e um) expedientes
expedientes foram
foram arquivados,
arquivados, bem
bem como foram
foram
realizadas 6.946
6.946 (seis mil, novecentos
novecentos e quarenta e seis) diligências
diligências instrutórias.
instrutórias.
realizadas

maior
A algumas ações
dado um maior
deve ser
coletivas ajuizadas pela Equipe
Equipe deve
ser dado
ações regressivas coletivas
destaque, a saber
saber;
destaque,
•

ação ajuizada contra
contra a SAMARCO
SAMARCO MINERAÇÃO
MINERAÇÃO S.A., tendo
tendo como
como objeto
objeto a
socioambiental ocorrida
ocorrida em
em Mariana/MG, que
que culminou
culminou com uma
tragédia socioambiental
consequência previdenciária
previdenciária de
de 14
14 (quatorze)
(quatorze) pensões
pensões por
por morte
morte concedidas
concedidas pelo
que representa uma expectativa de
de ressarcimento
ressarcimento de
de aproximadamente
INSS, o0 que
aproximadamente

R$ 6,5 milhões;
•

contra a GENERAL
GENERAL MOTORS
MOTORS DO
DO BRASIL
BRASIL —
- GM, 3
a qual busca
busca o
ação ajuizada contra
relativos a 181
ressarcimento de
de R$ 5
5 milhões
milhões relativos
181 (cento e oitenta
oitenta e um) benefícios
benefícios
ressarcimento
previdencíários (auxílios—doença
(auxílios-doença e auxílios—acidente)
auxílios-acidente) que foram
foram concedidos
concedidos pelo
previdenciários
INSS
INSS em favor
favor dos
dos trabalhadores
trabalhadores vítimas
vítimas de
de doenças
doenças ocupacionais (Lesões por
esforços repetitivos
repetitivos —
- LER e Distúrbios
Distúrbios osteomuscularesn
osteomuscularesn relacionados
relacionados ao trabalho
trabalho
- DORT).
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Advocacia-Geral da
Advocacia-Geral
da Uniao
União ^
Federal
Procuradoria-Geral
Procuradoria-Geral Federal
A principal inovação
coletivas ajuizadas pela PGF
PGF consiste
consiste no seu
seu
das ações
inovação das
ações regressivas coletivas

da efetividade
potencial otimizador
otimizadorda
LXXVIII, CF/88), pois o que
efetividade da
da prestação Jurisdicional
5º, LXXVIII,
potencial
jurisdicional (art. 5°,
que
antes era submetido
submetido ao crivo
crivo do
do Poder
Judiciário de
forma pulverizada,
pulverizada, mediante
mediante algumas
antes
Poder Judiciário
de forma
de relações processuais
centenas
centenas de
processuais individuais,
individuais, passou
passou a ser
concentrado em demanda
demanda global,
ser concentrado
ganho em rapidez
eficiência, tendo
tendo em vista
vista a evidente
evidente conexão
da causa
conexão decorrente
decorrente da
com ganho
rapidez e
e eficiência,
causa

fática:
fática; as
de trabalho
que determinadas
determinadas empresas
disponibilizam aos seus
seus
trabalho que
inseguras de
condições inseguras
as condições
empresas disponibilizam
empregados contribuem
contribuem para
de acidentes/doenças
trabalho.
ocorrência de
de trabalho.
acidentes/doenças de
empregados
para a ocorrência

cinco anos, foram
Nos
de 1.130
Nos últimos
últimos cinco
foram ajuizadas cerca de
1.130 ações
acidentárias
ações regressivas acidentarias
pela PGF, na representação
do INSS, com expectativa de
que supera
ressarcimento que
de ressarcimento
pela
representação judicial do
supera R$

500
500 milhões.
milhões.

Só
Só no ano de
de 2018, foram
foram ajuizadas 395
395 ações
perfizeram um valor
valor
ações regressivas, as
as quais perfizeram
total
total de
R$ 25
25 milhões,
milhões, com expectativa
de ressarcimento
ressarcimento de
R$ 174
174
de aproximadamente R$
de cerca de
de R$
expectativa de
milhões.
milhões.

foram ajuizadas 125
Até junho de
Até
de 2019,
2019, foram
125 ações
de
ações regressivas, com expectativa de

de R$
ressarcimento no valor
valor de
R$ 55.802.432,00.
ressarcimento
55.802.432,00.
Além disso,
AGU ajuizou, no dia
dia 26
26 de
Além
disso, a Advocacia-Geral
Advocacia-Geral da
União --AGU
da União
de abril,
abril, ação regressiva
do ressarcimento
valor foi gasto com 343
busca do
ressarcimento de
de R$ 2.968.848,33.
2.968.848,33. 0
O valor
benefícios concedidos
concedidos
343 benefícios
em busca
Social - INSS
INSS a 240
Instituto Nacional
Nacional do
do Seguro Social
240 trabalhadores
trabalhadores da
empresa WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
da empresa
pelo Instituto
Rio Claro/SP.
foram concedidos
SIA.,
benefícios foram
Claro/SP. Os
Os benefícios
S/A., localizada
localizada em Rio
concedidos por
por afastamentos
de
afastamentos de
submetidos às
de trabalho
trabalho que
lhes acarretaram
às mesmas
acarretaram
empregados submetidos
mesmas condições inadequadas
inadequadas de
que lhes
doenças relacionadas
relacionadas ao sistema
musculoesquelético (LER/DORT).
considerando a análise
análise
sistema musculoesquelético
(LER/DORT), considerando
doenças
do ambiente
laboral.
ergonômica do
ambiente laborai.
ergonômica

Com essa
instrumento de
relevante instrumento
iniciativa, a PGF
Com
essa iniciativa,
PGF coloca
coloca em prática um relevante
de concretização
trabalho.
de
de trabalho.
de política pública
pública de
acidentes de
de acidentes
de prevenção de
firmado Termo
de Cooperação Técnica
Ademais, em
abril de
de 2019,
2019, foi firmado
Termo de
Técnica entre
entre a AGU,
AGU, a
Ademais,
em abril
PGF
Público do
Ministério Público
do Trabalho,
do intercâmbio
intercâmbio de
PGF e o0 Ministério
de
Trabalho, o qual objetiva a concretização do

conhecimentos ee experiência entre
informações, conhecimentos
referidos órgãos "com
com relação à
entre os referidos
à
informações,
responsabilidade das
empresas pelo descumprimento
descumprimento das
das normas de
de saúde
saúde e segurança
segurança do
do
das empresas
meio do
do ajuizamento
trabalho, por
por meio
das ações regressivas
trabalho,
acidentárias, na qual o INSS figura no
regressivas acidentarias,
ajuizamento das
ativo em
benefícios pagos a segurados
ressarcimento ao erário
em busca
busca do
do ressarcimento
erário pelos
da
polo ativo
pelos benefícios
segurados da
Social em razão
infortúnio ocorrido
ocorrido no trabalho
Previdência
razão de
de infortúnio
Previdência Social
trabalho por culpa
que
da empregadora que
culpa da
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Uniã
Advocacia-Geral da
da Uniãi
Advocacia-Geral
Procuradoria—Geral
Procuradoria-Geral Federal
Federal

deixou
de observar
observar as
deixou de
as normas
normas de
de saúde
saúde e segurança
segurança do
do trabalhador,
trabalhador, além
além de
de ter um efeito
pedagógico
também, visando
visando a redução do
do número
número de
de infortúnios com trabalhadores.
trabalhadores.
pedagógico também,

de fundamental
Esse
Esse diálogo institucional
institucional éé de
fundamental importância
importância para
para a construção e efetivação
efetivação
da
da política pública de
de combate
aos acidentes
acidentes do
do trabalho
trabalho de
de forma
forma mais
mais efetiva ee menos
menos
combate aos
burocrática,
burocrática, garantindo
celeridade no atendimento
atendimento das
das solicitações entre
entre os órgãos envolvidos.
envolvidos.
garantindo aa celeridade
Com
Com a assinatura
assinatura do
do referido
referido termo,
termo, os órgãos subscritores
subscritores buscam, de
de modo
modo cooperativo
cooperativo

desenvolver ações
com o0 apoio
apoio recíproco,
recíproco, desenvolver
ações conjuntas e coordenadas
coordenadas que
que viabilizem a
ee com
responsabilização dos
dos empregadores
empregadores que
que descumprem as
as normas de
de saúde
saúde e segurança
segurança do
responsabilização
trabalho, bem
visem a redução do número
trabalho,
bem como
como garantir medidas
medidas preventivas que visem
número de
acidentes
de acidentes
do trabalho
trabalho no Brasil.
do
Brasil.
Outra
foi a
recente nesta
AGU n°
Outra notícia
notícia positiva recente
nesta seara
seara foi
a publicação
da Portaria
Portaria AGU
Por
nº 218/19.
218/19. Por
publicação da
meio dela,
dela, aa Advocacia-Geral
meio
Advocacia-Geral da
da União
União (AGU)
(AGU) modificou
modificou as regras
regras que
que devem
devem ser observadas
observadas
acordos no âmbito
realização de
de acordos
âmbito de
de ações
ações regressivas previdenciárias,
previdenciárias, ajuizadas para
para
para aa realização

cobrar
cobrar de
de empresas
empresas negligentes
negligentes o valor
valor gasto pelo Instituto
Instituto Nacional
Nacional do
do Seguro Social (INSS)
virtude de
benefícios pagos em
em virtude
de acidentes
acidentes de
de trabalho.
trabalho. O
O objetivo é
é facilitar
facilitar as soluções
com benefícios
conciliatórias
conciliatórias e, consequentemente, assegurar
assegurar um ressarcimento
ressarcimento mais
mais célere
célere para
para os cofres
cofres da
da
Social.
Previdência Social.
Previdência
Entre
Entre as
principais mudanças em relação aà portaria
portaria que
que regulamentava os procedimentos
procedimentos
as principais
anteriormente, está
está a possibilidade
possibilidade de
de conciliação
conciliação em
em ações
ações com valor superior a R$ 11 milhão. A
anteriormente,
ministério responsável pela
portaria também
também passa
passa a dispensar
dispensar a anuência
anuência expressa
expressa do
do ministério
pela gestão
portaria

do
do INSS
INSS (atualmente,
(atualmente, o Ministério
Ministério da
da Economia)
Economia) nos casos
casos de
de ressarcimento
ressarcimento acima
acima de
de R$ 500
mil.
Além
abatimento do
Além disso,
disso, tica
fica permitido o abatimento
do valor
valor a ser pago
pago mesmo em casos
casos de
ressarcimento
ressarcimento parcelado
parcelado -— anteriormente,
anteriormente, o desconto
desconto era concedido
concedido somente
somente no pagamento
pagamento à
vista.
também permite
acordo possa
vista. O
O texto
texto também
permite que
que o acordo
possa ser efetivado
efetivado antes
antes mesmo da
da propositura
propositura de
ação regressiva
regressiva previdenciária,
previdenciária, o que assegurará
assegurará àà empresa
empresa devedora
devedora um desconto maior
maior no
ação
valor
valor a ser
ser pago. Agora, o desconto
desconto máximo
máximo para
para pagamento à vista
vista em acordo
acordo proposto
proposto antes
do
da ação
do ajuizamento
ajuizamento da
ação pode
pode chegar
chegar até
até 25%,
25%, no caso de
de parcelas ainda
ainda a vencer,
vencer, e até
até 20% no
caso de
de parcelas já vencidas.
vencidas.
caso

Por
índice de
fim, o
Por fim,
o índice
de sucesso
sucesso das
das ações
ações regressivas
regressivas com procedência dos
dos pleitos
pleitos éé
de quase
de 90%:
de
quase de
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ÍNDICE DE SUCESSO DAS AÇÓES'REGRESSIVAS
=

Procedência

a Improcedência

10,20%

2.5. Equipe de
de Alto
Alto Desempenho
Desempenho —
- Probidade
Probidade
2.5.
escopo de
de incrementar
incrementar e reposicionar
reposicionar a PGF
PGF na atividade
de ajuizamentos de
de
atividade de
Com o escopo
ações de
de improbidade,
improbidade, a Equipe
Equipe de
de Alto Desempenho - Probidade
Probidade foi
foi criada
criada com a atribuição
atribuição de
de
ações
exclusividade de análise
análise de
Procedimentos de
de Instrução
Instrução Prévia
Prévia para o ajuizamento
ajuízamento destas
destas ações
ações
de Procedimentos
exclusividadede
além das
cautelares de
de arresto
arresto de
de acórdãos
acórdãos do
do TCU
TCU ainda
ainda não
não transitados
transitados em
julgado.
além
das cautelares
em julgado.

O
O trabalho
trabalho é
realizado na perspectiva de
de alto
alto desempenho,
de metas
metas para
é realizado
tixação de
desempenho, com aa fixação
§2°,da ordem
ordem de
de serviço CGCOB
CGCOB n. 03/2016).
03/2016).
a Equipe (artigo 15, 52º,da
2016 atéjunho
até Junho de
de 2019, a distribuição
distribuição de
de PlP's
PIP’S na equipe alcançou o número
número
De maio de
de 2016
1981 instaurados
de 1981
(não são
considerados os processos
processos enviados
enviados que
que são
são analisados
analisados
são considerados
de
instaurados (não
diretamente pela Coordenação por
por motivos
motivos de
de prescrição, envio
envio equivocado,
equivocado, forças
forças tarefas
tarefas
diretamente

abaixo ilustra;
ilustra:
previdenciárias sem servidores
servidores e outras
outras situações). A
A tabela
tabela abaixo
previdenciárias
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M e se s {D A T A DA
DA DISTRIBUIÇÃO)
DISTRIBUIÇÃO)
fMeses.(DATA
ENTIDADE
DADE
PENTI
[
R ó tu lo s de
d e Linha
Unha
Rótulos
532016.
p '2 Ó Í6 .
É
T rim 4
Trim4

(V á rio s itens)
ite n s )
(Vários
(T u d o )
(Tudo)

iü
!_%.

E

[z l C o n ta g e m d e N U P
41 4
414

82017
612012
1
T
r im l
Triml
[
T
rim 2
Trim2
É

545
S17
200
162

E

/

‘

%

T rim s
Trim3
T
rim 4
Trim4

318

166
477
IS l
118
116
112

I8
.“2 0 1 S
Trir im l
1
T
L
T
rim
2
Tri
m2

%
'

%

ml

Trim3.
T
rim s
Tri
T rim
4
m4
#2019
azo-1a
E
T r im 1l
Trim
T rim 2
Trim2
É
T rim s
Trim3
T o ta l Geral
G e ra l
:Total
É

1

E

_

245
102
106
37
1981

Vê-se também
também que
que a especialização desse
desse segmento já gerou
gerou a atuação
atuação nas
nas seguintes
Vê-se
operações;
operações:
Operações Policiais
Policiais cujas ações
ações da
da PGF
PGF foram
foram deflagradas
deflagradas de
de forma
forma simultânea:
simultânea:

.

Púnico
Púnico

.

.

Pseuda
Pseuda

.

Recidiva
Recidiva

.
.

(https://uItimosegundo.ig.com.br/brasiI/2018-04—24/policia-federaI—operacao—
(https://ultim osegundo.ig.com .br/brasil/2018-04-24/policia-federal-operacao-

inss.htm l)
|)
inss.htm
((http://w
w w .previdencia.gov.br/2018/09/grupo-crim ino5O -que-am eacavahttp:/!www.previdencia.gov.br/2018/09/grupo—criminoso—que—ameacava—

servídores-e-alvo-de-operacao/)
servidores-e-aIvo-de-operacao/)

Previdenciário
Previdenciário

(h ttp ://w w w .pf.g ov.b r/ag e ncia/n oticias/2 01 8 /08 /pf-d e sarticuia(http:/]www.pf.gov.br/agencia/noticias/ZOlS/OS/pf—desarticulaesquem a-de-fraudes-em -beneficios-previdenciarios)
esquema-de-fraudes-em-beneficios-previdenciarios)
Barbour (https://poiitica.estadao.com.br/blogs/fausto—macedo/agu-pede-condenacaoBarbour
(httP5://politica.estadao.com .br/blogs/fausto-m acedo/agu-pede-condenacao-

Custo
Custo

de-vereadora-de-santo-andre-por-esquem a-de-aposentadorias-fraudulentas/)
de—vereadora—de—santo-andre—por—esguema—de—aposentadorias-fraudulentash

2019, até
até junho,
junho, foram
foram instaurados
instaurados 209
209 procedimentos de
de investigação
investigação prévia
Apenas em 2019,
ordinários, sendo
sendo que
foram ajuizadas 84
84 ações e realizados
realizados 130
130 arquivamentos (excluídos
(excluídos os
ordinários,
que foram

feitos
feitos pela
pela coordenação
coordenação antes
antes mesmo
mesmo da
da distribuição
distribuição àà equipe,
equipe, que
que ficou
ficou em 123
123 arquivamentos).
arquivamentos).
No
No histórico
histórico das
ações (2016/06-2019),
(2016/06-2019), tem-se
tem-se o seguinte cenário
cenário ilustrados
ilustrados nos gráficos
gráficos
das ações

abaixo:
abaixo:
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Houve também, neste
Houve
neste período,
período, um reúnamento
refinamento na atuação qualitativa
qualitativa e
e a realização
realização de
de
seminário específico
especifico em Brasília1.
Brasília^
um seminário
Importante
ainda destacar
destacar os seguintes números:
números:
Importante ainda

44 Entidades com

A

ações ajuizadas

672'379-068'95
em Liminares de
Bloqueio deferidas
R$

79 Forças Tarefas
Previdenciárias com

,

_

instauração de

PIP'S

No primeiro semestre
semestre de
de 2019,
2019, a equipe implementou,
implementou, de
de maneira
maneira mais
mais estruturada,
estruturada, sua
sua

atuação no Eixo
Eixo de
de Prevenção e Anticorrupção
Anticorrupção para
para Concertação Administrativa.
Administrativa. Para
Para tanto,
tanto,
AGU de
de enfrentamento
auxiliou
auxiliou a formular
formular o Projeto
Projeto da
enfrentamento do
do Assédio
Assédio Sexual
Sexual nas
nas Instituições
Instituições
da AGU

Ensino Superior (NUP 00407.018385/2019-15)
Federais de
de Ensino
integrar o Grupo
Grupo de
de
Federais
00407018385/2019-15) e passou a integrar
Enfrentamento ao Assédio
Assédio Sexual,
de 2
2 membros
membros equipe no projeto. A
A
Enfrentamento
Sexual, com a participação
participação de
implementação
do projeto permite
permite uma atuação conjunta
conjunta e coordenada
coordenada do
do consultivo
consultivo
implementação do
(Procuradorias Federaisjunto
Federais junto às
às IFES) e do
do contencioso
contencioso (ETR-Probidadee
(ETR-Probidade e órgãos de
de execução
(Procuradorias
ciclo virtuoso,
PGF nos estados), em um ciclo
virtuoso, para
para o enfrentamento
enfrentamento ao assédio
assédio sexual.
sexual.
da PGF
Também no primeiro semestre
de 2019,
2019, a equipe recebeu
recebeu o primeiro expediente
semestre de
Também
de
da viabilidade
firmado pela CGU/AGU
decorrente de
de acordo
acordo de
de Ieniência
leniência firmado
CGU/AGU para
para analise
análise acerca da
viabilidade de
decorrente
administrativa.
ajuízamento de
de improbidade
improbidade administrativa.
de ação de
ajuizamento

2.6. Equipe
Equipede
deAlto
Alto Desempenho
Desempenho- -Matéria
MatériaTrabalhista
Trabalhista
Nos quase
quase 16.000
16.000 (dezesseis
(dezesseis mil) processos
processos com a atuação da
da Equipe Regional
Nos
Regional em
obtidos:
1ª Região,
01/01/2019 e 15/07/2019,
Matéria
Matéria Trabalhista
Trabalhista da
da 1®
Região, entre
15/07/2019, foram
foram obtidos:
entre 01/01/2019

.•

1.240 sentenças
totalizando uma
economia para
1.240
favoráveis, totalizando
uma economia
autarquias ee
as autarquias
sentenças favoráveis,
para as
fundações públicas
públicas em mais
mais de
de R$
R$ 111,75
111,75 milhões;
milhões;

.•

acórdãos favoráveis,
favoráveis, revertendo
revertendo em economia
economia para
para as autarquias e fundações
627 acórdãos
públicas em
em mais
mais de
de R$ 91,95 milhões.
milhões.
públicas

institucional/area—de^ (https://www.fnde.gov.br/
(https://w w w .fnde.gov.br/acesso-a-inform
acao/institucional/area-deacesso-a-informacao/
im prensa/noticia5/item /12176-pgf-realiza-encontro-sobre-com bate-% C3% AQ -Ím probidade).
imprensa/noticias/item/12176-pgf-realiza—encontro-sobre-combate-%C3%AO-improbidade).
1
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,

trabalhista da
Equipe regional trabalhista
da 1®
região economiza
economiza R$ 26,5 mi
mi em maio
maio
tº região
Equipe

0
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Em
foram deferidas
28 liminares
deferidas 28
18ª regiões, em
Em um ano de
de Equipe,
Equipe, foram
liminares pelos
TRTs da
da 5ª
5® e 18®
pelos TRTs
mais de
de R$
R$ 8,2 milhões
milhões em execuções
rescisórias propostas, suspendendo
trabalhistas
suspendendo mais
execuções trabalhistas
ações rescisórias
servidores estatutários
pieiteavam pagamento de
de FGTS, entre
entre os anos de
de 1990
1990 a 2018.
2018.
estatutários pleiteavam
nas quais servidores

Aiém
rotina concíiiatória,
Aiém disso, expandiu—se
expandiu-se a rotina
de acordo
acordo de
de cooperação
conciiiatória, com celebração de
TRT 10
TRTs 18
tratativas em
técnica com o TRT
10 (DF e
TO) e traíativas
andamento com os
os TRTs
18 (GO), 22
22 (PI) e
técnica
e 55
e T0)
em andamento
do Trabalho
(BA). Apenas nas
nas Varas
Varas do
Trabalho de
de Brasília, entre
04/2018 a 07/2019,
07/2019, dos
dos 105
105 processos
processos
entre 04/2018
foram realizadas
nos quais foram
realizadas audiências
audiências de
de conciliação,
conciliação, foi
foi observado
observado um percentual aproximado
aproximado

de conciliação
82% de
de 82%
casos nos quais os reclamantes
reclamantes concordaram
concordaram com as
conciliação
de casos
de
as propostas de
apresentadas pelas entidades
entidades públicas,
públicas, consolidando
consolidando valores
valores processuais superiores
R$ 1,33
superiores a R$
apresentadas
milhão, tendo
tendo sido
sido pagos,
pagos, em decorrência
decorrência dos
dos acordos
acordos realizados,
realizados, um total
total de
de R$
R$ 1,13 milhão,
milhão,
milhão,
erário no valor
mil.
R$ 199,18
resultando numa economia
economia ao erário
valor de
de aproximadamente R$
resultando
199,18 mil.
A Equipe
Equipe Regional
Regional de
Matéria Trabalhista
proporcionando também
também uma
uma maior
maior
de Matéria
Trabalhista vem proporcionando
aproximação
Poder Judiciário
Judiciário trabalhista,
trabalhista, tendo
tendo sido
sido realizados
realizados diversos
diversos atos
atos presenciais,
presenciais,
aproximação com o Poder
a exemplo de
de despachos,
memoriais e sustentações
sustentações orais,
orais, em diversos
diversos juízos e tribunais,
tribunais,
despachos, memoriais
destacando ainda
diversas visitas
exemplo das
das visitas
visitas aà viceviceinstitucionais, a exemplo
de diversas
visitas institucionais,
ainda a realização de
destacando
TRTs da
18ª e 22®
do TST
TST e às
obteve-se
dos TRTs
22ª regiões. Ademais,
presidência do
às presidências dos
da 10®,
Ademais, obteve-se
10ª, 18®
maior interlocução
federais.
interlocução com as
as autarquias e fundações públicas federais.
visita ao
trabalhisra
realizam visita
ERÍTRAB/PRF”: e
PF/BA realizam
de conciliação
ER-TRAB/PRF1
TRT5 para
para apresentação
do projeto
e PF/BA
ao TRTS
conciliação trabalhista
projeto de
apresentaçãodo

tª

A
Trabalhista (ER-TRAB/PRFl),
(ER-TRAB/PRH). &
da # Região
meio
Proc...
de Matéria
Matéria Trabalhista
A Proojradona-Regional
Federal da
(PRFI), p
or m
eio de
de sua
Equipe Regional
e aa Proc...
Região (PRM),
Regional de
Procuradona-Regional Federal
sua Equipe
por
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2.7.
2.7. Equipe
Equipe de
de Alto
Alto Desempenho - Meio
Melo Ambiente
Ambiente
A Equipe
Equipe de
de Meio Ambiente
Ambiente da
1®Região desburocratizou
desburocratizou a relação com as
as Procuradorias
Procuradorias
da 1ª

fluxo de
Federais Especializadas do
do IBAMA e lCMBio,
ICMBio, criando
criando um fluxo
de trabalho
trabalho simplificado, através
através
Federais
do qual os membros
do
membros da
da equipe
equipe têm
têm acesso
acesso direto
direto ao
ao SEI
SEI -— Sistema
Sistema Eletrônico
Eletrônico de
de informações,
informações,
modo que
de modo
de
apenas são
são solicitados
solicitados subsídios
subsídios especificos
específicos nos casos
casos em
que, na avaliação do
do
em que,
que apenas
Procurador responsável, a mera análise
análise dos
dos autos
autos do
do Processo
Processo Administrativo
Administrativo se
mostra
Procurador
se mostra
insuficiente.
insuficiente. A partir disso,
disso, as
as consequências
consequências foram
foram as
as seguintes:
seguintes;
•e

do consultivo:
redução exponenciai
exponenciai do
do volume
de trabalho
trabalho do
do Procurador
Procurador do
consultivo; estimaestimavolume de
de 90%
que houve
de cerca
cerca de
90% do
do número
número dos
dos pedidos de
de subsídios;
subsídios;
houve uma redução de
se que

•.

considerável de
de tempo:
economia considerável
tempo; em cerca de
de 90%
90% dos
dos casos, o Procurador
Procurador que
que
economia
atua no contencioso
dos subsídios
subsídios no mesmo dia
dia em que
recebe a
contencioso já dispõe dos
atua
que recebe
intimação judicial;
intimação

.•

da atuação:
atuação; aprimoramento
aprimoramento dos
dos trabalhos, do
do ponto
ponto de
de vista
vista
especialização da
além de
maior agilidade
de defesas
demais
de maior
defesas e demais
qualitativo, além
agilidade na elaboração de
das autarquias representadas.
representadas.
manifestações das

Ademais, e com base
base nos painéis de
de gestão, foi possível estudar
estudar a proposta de
de IRDR
IRDR
Ademais,
(Incidente de
de Resolução
de Demandas
Demandas Repetitivas)
Repetitivas) perante o Tribunal
Tribunal Regional
Regional Federal
Federal da
da 1ª
(incidente
Resolução de
tese de
de apreensão
apreensão cautelar
cautelar de
de veículos,
veículos, com o objetivo de
de pacificar
pacificar o tratamento
tratamento
Região na tese
conferido aà questão perante toda
conferido
toda a 1ª Região, submetendo-se
submetendo-se tal
tal estudo
estudo àà PFE-lBAMA.
PFE-iBAMA. EstimaEstima-

1.295 processos
que há
há cerca de
de 1.295
processos no tribunal
tribunal pendentes
pendentes dejulgamento.de julgamento.
se que

da 1ª Região foi
que a Equipe
Equipe de
de Meio
Meio Ambiente
Ambiente da
foi integrada àà Força-Tarefa
Força-Tarefa da
da
Registre-se que
AGU n. 469, de
União em Defesa
Advocada-Geral da
da União
Defesa da
da Amazônia,
Amazônia, instituída
instituída pela
pela Portaria
Portaria AGU
de 24
24
Advocacia-Geral
de setembro
setembro de
de 2019,
2019, que
que visa
visa àà atuação estratégica em demandas
demandas judiciais
judiciais específicas que
de
tenham por objeto
exercício do
do poder de
de polícia, a reparação dos
dos danos
danos e a execução de
de
tenham
objeto o exercício
créditos considerados
considerados prioritários relativamente
relativamente àà Amazônia
Amazônia Legal.
créditos

2.8.
Matéria Administrativa
Administrativa
de Alto
Alto Desempenho
2.8. Equipe de
Desempenho - Matéria
Desde a sua implantação,e
implantação, a Equipe
Equipe em
em Matéria
Matéria Administrativa
Administrativa da
da 1ª
1®Região vem adotando
adotando
Desde
medidas de
de redução de
de demandas
demandas para
para solução de
de litígios,
litígios, o que
que tem
tem reduzido
reduzido a quantidade de
de
medidas
de execução de
de sentenças
sentenças e permitido a racionalização
racionalização e
otimização do
do trabalho.
trabalho.
e otimização
recursos e de
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Procuradoria-Geral Federal
Federal
Procuradoria-Geral
necessidade de
de redução de
de estoques
estoques de
de processos
processos judiciais
judiciais das
das
Com enfoque na necessidade
federais e na redução de
de custos
custos judiciais, a ER-ADM
ER-ADM vem
autarquias e fundações públicas federais
evitando recursos e manifestações em virtude
virtude da
da inexistência
inexistência de
de probabilidade
probabilidade de
de êxito
êxito ee da
da
evitando
encerramento das
das demandas,
fundamento na Portaria
Portaria AGU
AGU n.
demandas, sempre com fundamento
vantajosidade do encerramento
488/2016.
488/2016.

Uma
Uma das
medidas mais
mais exitosas
exitosas desta
desta Equipe
Equipe Regional
Regional tem
tem sido
sido aa padronização da
da
das medidas
atuação em
em todas
todas as
as 14
14 unidades
unidades federativas
federativas da
da 1ª
1^ Região (uma marca da
da desterritorialização
desterritorialização
do
do contencioso
contencioso da
da PGF), o que
que possibilitou a identificação
identificação das
das principais
principais demandas,
demandas, em
em especial
especial
aquelas em
matéria já se
se encontrava
sedimentada na Jurisprudência
Jurisprudência dos
dos Tribunais
Tribunais
encontrava sedimentada
em que
aquelas
que a matéria
Superiores.
Em
Em 2019
2019 (janeiro a maio), já foram
foram lançadas 765
765 ciências
ciências de
de decisões
decisões desfavoráveis
desfavoráveis pelo

nota jurídica
gerenciamento regional,
regional, com o consequente
consequente lançamento de
de nota
jurídica de
de dispensa
dispensa de
de recurso,
recurso,
que representa
representa uma redução de
de Iitigiosidade
litigiosidade de
de 5,47%
5,47% do
do total
total de
de 13.978
13.978 mil
mil processos
processos
o0 que

milhões.
analisados pela Equipe
Equipe no período,
valores da
da causa totalizados
totalizados em R$
R$ 10
10 milhões.
analisados
período, com valores
3. REGIQNALIZAÇÃO,
REGIONALIZAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO E
E EQUALIZAÇÃO
EQUALIZAÇÃO NA
NA JUSTIÇA
JUSTIÇA FEDERAL
FEDERAL DA
DA 4ª
4=

REGIAO
REGIÃO

Atuamente, os três
três estados
estados da
da Região Sul
Sul têm
têm o judiciário federal
federal mais
mais informatizado
informatizado do
do
Atuamente,
sistema (eproc),
país, com todos
todos os processos
processos tramitando
tramitando eletronicamente
eletronicamente por
por meio
meio de
de um único
único sistema
pais,
de reuniões, audiências
audiências e sessões
de julgamento por videoconferência
videoconferência e com
sessões de
realização de
servidores judiciais
judiciais em regime
de teletrabaiho.
teletrabaiho.
servidores
regime de
Atenta às
às mudanças tecnológicas e buscando
buscando se
reinventar frente
frente às
às restrições
restrições
Atenta
se reinventar
de pessoal, a Justiça Federal
Federal da
da 4ª
4^ Região também
também vem realizando
realizando mudanças
orçamentárias e de
das varas para
para aprimorar
aprimorar a prestação jurisdicional,
jurisdicional, com a implantação
implantação do
do projeto
na estruturação das
de especialização, regionalização
regionalização de
de competências e equalização das
das cargas
cargas de
de trabalho.
trabalho.
de
Considerando que
que o formato
formato digital permite
distribuição do
do trabalho
trabalho entre
entre varas
varas e
e
Considerando
permite a distribuição
unidades que
que atuam
atuam em
em locais
locais diferentes,
diferentes, mas em regiões similares,
compartilhar experiências e
unidades
similares, compartilharexperiências
conhecimento e reinventar
reinventar o trabalho
trabalho têm
têm se
se tornado
tornado um desafio
desafio para
para todos
todos os
os órgãos públicos,.
públicos,
conhecimento
inclusive
inclusive para
para o Poder
Poder Judiciário.
Judiciário.
Neste sentido,
sentido, por exemplo,
exemplo, as cidades
de Curitiba
Curitiba e Porto
Porto Alegre
Alegre já contam
contam com cinco
cinco
cidades de
Neste
federais especializadas
especializadas em saúde,
saúde, as primeiras
primeiras do
do Judiciário
Judiciário Federal
Federal brasileiro.
brasileiro. A 3ª
3* Vara
Vara
varas federais
Federai da capital paranaense
as 1^
2®, 4ª
4® e 5ª
5® Varas
Varas Federais
Federais da
da capital gaúcha passaram
passaram a
1ª, 2ª,
Federal
paranaense e as
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nião
Procuradoria-Geral
Federal
Procuradoria-Geral Federal
julgar
todas as ações sobre
sobre a matéria
matéria que
que ingressam nas subseções.
No Rio
Rio Grande
Grande do
do Sul,
subseções. No
julgar todas
as quatro unidades
unidades também
também têm
têm competência
competência regionalizada
regionalizada para
para receber
receber os processos
processos de
de
as
saúde provenientes das
das cidades
cidades de
de Canoas
Canoas e Gravatai,
Gravataí, sejam de
de Justiça comum
comum ou dos
dos Juizados
Juizados
saúde
Federais (JEFs).
(JEFs).
Especiais Federais

A
A especialização se mostrou
mostrou um ato
ato de
de máxima
máxima relevância
relevância para
para aprimorar
aprimorar a prestação
jurisdicional, com notável
notável incremento
incremento na qualidade e celeridade,
celeridade, inclusive
inclusive constituindo
constituindo uma
uma das
das
jurisdicional,
do Conselho
Conselho Nacional
recomendações do
Conselho da
da Justiça Federal
Federal e do
do Conselho
Nacional de
de Justiça
recomendações
Número 43
43 do
do CNJ).
(Recomendação Número
Além
do país, a Região Sul
Sul instituiu
Além das
das primeiras
primeiras varas federais
federais regionais
instituiu as
saúde do
regionais em saúde
primeiras varas federais
federais com regionalização
regionalização de
de competências nas matérias
matérias ambientais,
ambientais,
primeiras
Financeiro de
tributárias,
SFH- Sistema
Sistema Financeiro
de Habitação e, também,
também, as especializadas
crimes
tributárias, do SFHespecializadas em crimes
de
de dinheiro, medidas
medidas que,
que, gradativamente,
gradativamente, vão
vão se
mostrando convenientes
convenientes e
de lavagem de
se mostrando
oportunas àá boa
boa administração
administração da
da organização judiciáriam,
judiciáriam, indo
indo ao encontro
encontro da
da nova realidade
realidade

Advocacia-Geral da
Federal e na
de
trabalho na Procuradoria-Geral
Procuradoria-Geral Federal
da União
União como um todo.
todo.
de trabalho
na Advocacia-Geral
4.
4. CONCLUSÃO
CONCLUSÃO
No âmbito
âmbito da
da Procuradoria—Geral
Procuradoria-Geral Federal, o trabalho
trabalho desterritorializado
desterritorializado vem evoluindo
Pública e
paulatinamente, alcançando diversos
diversos campos
campos de
de atuação
atuação dos
dos membros
membros da
da Advocacia
Advocacia Pública
paulatinamente,
objetivando a utilização dos
dos equipamentos e das
das tecnologias disponíveis
disponíveis para gerar
gerar
objetivando
eficiência, ganho de
de produtividade,
produtividade, além
além de
de contribuir
contribuir para
para a melhoria
melhoria dos
dos
especialização, eficiência,
programas socioambientais
da instituição.
socioambientais da
programas
A marca do período moderno
ausência de
fronteiras entre
moderno éé a ausência
de fronteiras
entre o tempo e o espaço,
espaço,

fazendo-se
necessária a junção entre
ferramentas tecnológicas, o conhecimento
conhecimento humano
humano e a
fazendo-se necessária
entre as ferramentas
gestão
estratégica para
para aa superação
superação das
das barreiras
barreiras eminentemente
eminentemente físico-estruturais.
físico-estruturais.
gestão estratégica
Fato éé que
que o advogado público não
não possui liberdade
liberdade para
para eleger e declarar
declarar o seu domicílio
Fato

O cumprimento
profissional nem
definir em quais causas ou processos
processos judiciais
atuará. O
cumprimento das
das
judiciais atuará.
profissional
nem definir
competências previstas no artigo 37
37 da
da Lei
Lei n. 13.327/2016,
13.327/2016, tanto
tanto para a representação
representação judicial e
consultoria e assessoramento
extrajudicial do
do ente
ente público, como
como para
para as
as atividades
atividades de
de consultoria
assessoramento jurídico,
extrajudicial
são prestadas
prestadas em todo
todo o território
território nacional
nacional de
de modo
modo a conferir
conferir "segurança
jurídica das
das ações
"segurança jurídica
que são
governamentais e das
das políticas
políticas públicas
públicas do
do Estado, zelando
zelando pelo interesse
interesse público e respeitando
institucional da
uniformidade institucional
da atuação" (51º
(§1° do
do artigo 37
37 da
da Lei
Lei n. 1332712016),
13.327/2016), ensejou a
a uniformidade
outorga aos membros
membros da
da AGU
AGU da
prerrogativa de
de exercer a advocacia
advocacia institucional
institucional em processo
da prerrogativa
processo
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"em qualquer localidade
localidade ou unidade
unidade da
da Federação, observada
observada a
administrativo, “em
judicial ou administrativo,
designação pela autoridade
autoridade competente" (§4°
do artigo 38
38 da
da Lei n. 1332712016).
13.327/2016).
(â4º do
designação

Assim
Assim sendo,
sendo, da
da análise
análise do
do Provimento
Provimento n. 178/2017
178/2017 do
do Conselho
Conselho Federal
Federal da
da Ordem
Ordem dos
dos

do
do

Brasil, éé

Colegiado se
se atentou
para
atentou para
Colegiado
essa disposição
específica do
do artigo 38, §4°,
da Lei
Lei n. 13.327/2016
13.327/2016 e buscou
buscou acolher
acolher situações
â4º, da
disposição específica
essa
à Advocacia
Pública Federal.
afetas
Advocacia Pública
Federal. Contudo,
afetas à
alerta-se que,
que, embora
embora o artigo Sº,.
5°, ssª
§3° do
do
Contudo, alerta-se

Advogados
Advogados

possível
possível

extrair
extrair

que
que

o

Provimento exemplitique
Provimento
exemplifique hipóteses tidas
tidas por excepcionais, fa forma
forma de
de atuação
atuação da
da Advocacia
Advocacia
Pública
evoluído no sentido
Pública tem
tem evoluído
sentido da
da desterritorialização
desterritorialízaçâo e nem
nem sempre
sempre será
será acompanhada
acompanhada da
da
da atuação.
informação quanto ao prazo
prazo da
informação
O
O ato
ato de
de designação
designação

atuar
atuar em
em equipes
desterritorializadas, regionais
regionais
equipes desterritorializadas,
termo certo
nacionais não
não éé afastado
afastado pela ausência
ausência de
de fixação
fixação de
de termo
certo para
para a conclusão
conclusão da
da
ou nacionais
missão.
missão.
para
para

E, assim,
face da
da inteligência
do artigo 38.
38, ê4º,
§4°, da
da Lei n. 13.327/2016,
13.327/2016, embasa-se
embasa-se a
assim, em face
inteligência do

fora da
da área
área de
de abrangência da
da unidade
unidade de
de lotação do
do advogado público,
regular atuação fora
de transferência
transferência ou inscrição
Inscrição suplementar, quando formalmente
formalmente designado
independentemente de
pela
autoridade competente para
para o desempenho
desempenho de
de função, seja
seja por
por prazo
prazo certo
certo ou
pela autoridade
indeterminado.
indeterminado.

Este
Este posicionamento
posicionamento e
é consentãneo
consentâneo com os ditames
ditames da
governança pública, encontra-se
encontra-se
da governança
da boa
boa administração
alinhado
visa àa materialização
alinhado aos
aos preceitos
administração e
e visa
materialização do
do princípio da
da eficiência,
eficiência,
preceitos da
modelo gerencial
base estrutural
estrutural do
do moderno
moderno modelo
gerenciai de
de atuação do
do Poder
Poder Público.
Público.
base
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https:llsapiens.agu.gov.br/documento/306634647

ADVOCACIA-GERAL DA
DA UNIÃO
UNIÃO
ADVOCACIA-GERAL
UNIAO
PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA-GERALDA UNIÃO
COORDENAÇÃO
COORDENAÇÃO DE INFORMAÇOES
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
ESTRATÉGICAS (GAB/CGEST/COINF)
(GAB/CGEST/COINF)
NOTA TÉCNICA
TÉCNICA n. 02037/2019/PGU/AGU
02037/2019/PGU/AGU
NOTA

NUP: 00405.0l7572/2019—93
00405.017572/2019-93
NUP:
INTERESSADOS: PROCURADORIA-GERAL
PROCURADORIA—GERALDA UNIÃO
INTERESSADOS:
UNIÃO - PGU
PGU
ASSUNTOS: GESTÃO
GESTÃO INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
ASSUNTOS:
—

!.
de solicitação
Trata-se de
de informações
Fabrício Da Soller,
1.
Trata-se
solicitação de
informações pelo Exmo. Sr. Adjunto
Adjunto do Advogado-Geral
União, Dr. Fabrício
Advogado-Geralda União,
Procuradoria-Geral da
revisão do
setores da Procuradoria-Geral
110 tocante
tocante à atuação
desíerritorializada de setores
da União,
União, de
de forma
forma a instruir
instruir eventual
eventual pedido
pedido de revisão
no
atuação desterritorializada
Provimento
Conselho Federal
da Ordem
Sº dispõe:
Ordem dos Advogados
178/2017, do
Provimento nº
n'^ 178/2017,
do Conselho
Federal da
do Brasil,
Brasil, cujo ê3º
§3° do
do artigo
artigo 5°
Advogados do
Art. 5“
fica dispensado
5” O
O advogado fica
dispensado de
de comunicar
comunicar oo exercicio
exercício eventual da
da profissão.
profissão, assim
assim considerada a
da qual se
intcivcnçào
judicial em
em até
até 55 (cinco) causas por
por ano,
ano. acima da
se obriga aà inscrição
inscrição suplementar.
intcwcnçãojudicial
suplementar.
[...]
[...]

É permitida a atuação
comissão, grupos de
§ 3ª
3" - É
atuação eventual
eventual e provisória
provisória de advogados públicos em
cm cargos
cargos em
em comissão,
de
trabalho. forças tarefas ou
trabalho,
ou mutirões.
mutirões, mesmo fora
fora da área da
da sua lotação,
lotação, desde
desde que
que aa autoridade competente
competente
informe
de advogados
informe aos
aos Conselhos Seccionais
Seccionais de
dc origem
origem ec de
de destino a relação
relação de
advogados públicos
públicos nomeados ou
ou
designados, aa finalidade
finalidade e oo prazo
prazo da atuação,
atuação, ressalvada a atuação na advocacia privada.
privada.
designados.
55

2.
O Exmo. Adjunto
informa que se pretende
2.
O
"demonstrar à& OAB que a advocacia
Adjunto do Advogado-Geral
advocacia pública
Advogado—Geralda União informa
pretende "demonstrar
federa! possui estruturas que atuam deforma
de forma desterritoria/izada.
caráter permanente.
permanente, e que
que essa exigência
exigência de inscrição
federal
desrerritorializada. mas com caráter
Para tanto.
suplementar não
não se mostraria
mostraria adequada para
para essas situações". Para
tanto, seriam
seriam apresentadas
apresentadas "quais
"quais atividades
atualmente se
alivídades atualmente
suplementar
condição, os números
números de profissionais e de 2 processos
processos envolvidos, e. se possível,
possível, os resultados obtidos
obtidos para
para aa
enquadram nessa condição,
celeridade
celeridade na análise
celeridade da
da prestação.jurisdicional
prestação jurisdicional ou mesmo a celeridade
análise de requerimentos
requerimentos administra/ivos".
administrativos".
3.
Técnica visa apresentar
Nesse contexto,
3.
Nesse
Nota Técnica
da atuação
contexto, a presente
desterritorializaçãoda
presente Nota
atuação
apresentar um panorama
panorama do processo
processo de desterritorialização
da União,
judicial em curso
curso na Procuradoria-Geral
Procuradoria-Geral da
União, bem
bem como
como o quantitativo
quantitativo de
de atividades
atividades realizadas
realizadas pelos
pelos Advogados
União em
judicial
Advogados da União
exercício
vinculados a algum
exercício nessas
nessas Unidades,
Unidades, as principais
principais espécies
espécies de
de atividade
atividade realizadas,
realizadas, 0o número
número de
de dossiês
dossiês judiciais atualmente
atualmente vinculados
algum
setor dessas
dessas Unidades
Unidades e os principais
principais assuntos
assuntos em que atuam,
atuam, a partir das
das informações
inforniações constantes
constantes na base de dados
dados do Sistema
Sistema
setor
SAPIENS.
SAPIENS.

Procuradoria—Geral da
da União
A Procuradoria-Geral
União vem, portanto,
da atuação
A
implementando a desterritorialização
desterritorializaçãoda
atuação judicial em algumas
algumas
portanto, implementando
matérias,
matérias, mediante
mediante a concentração
concentração da
da atuação
atuação em equipes
equipes temáticas
temáticas estaduais
estaduais ou regionais.
regionais. Os recentes
recentes avanços
avanços nos sistemaSjudicias
sistemas judicias
de
de processo
processo eletrônico
eletrônico e a consolidação
consolidação do Sistema
Sistema SAPIENS
SAPIENS como
como instrumento
instrumento de trabalho
Advogados da União
União viabilizaram
viabilizaram a
trabalho dos Advogados
da atuação
desterritorialização da
atuação judicial, quando
quando relacionada
relacionada à prática
prática de
de atos judicais que não demandam
demandam a presença
física do
desterritorialização
presença fisica
advogado.
advogado.
5.
A estadualização
aumento na produtividade
estadualização e a regionalização
regionalização têm o potencial
potencial de proporcionar
proporcionar aumento
produtividade dos Advogados
Advogados da
União
União em razão
razão dos
dos ganhos
ganhos de
de escala
escala e de
de especialização
especialização que delas
delas resultam.
resultam. De fato, ao se ampliar
ampliar a área
área territorial
territorial de atuação
atuação dos
semelhantes. Com
Advogados da
da União,
União, eleva-se
eleva-se oo número
número de
de processos
sobre matérias
matérias semelhantes.
Com ISSO,
isso, um número
Advogadºs
número maior
maior
versam sobre
processos judiciais que versam
de
de processos
processos pode
pode ser enfrentado
enfrentado com um esforço
esforço concentrado
concentrado em um escopo
escopo mais reduzido
reduzido de matérias.
matérias.
A luz
6.
1“ Região,
luz dessas
dessas diretrizes,
informar que, no âmbito
âmbito da U
6.
Ã
diretrizes, cumpre informar
EQ- JEF] perante
Região há a atuação
regionalizada da EQ-JEFl
atuação regionalizada
perante
os Juizados
-Juizados Especiais,
Especiais, regulamentada
regulamentada por meio
meio da
da Ordem
Ordem de
de Serviço
Serviço PRU]
PRUl n. 4/2019,
4/2019, e do GRAP—
GRAP - Grupo
Grupo Regional
Regional de Atuação
Atuação
Proativa
Proativa da
da lª
U Região
Região, regulamentado
regulamentado por meio
meio da Ordem
Ordem de Serviço
Serviço PRUl
n. 5/2019.
5/2019.
PRUI 11
Há no Sistema
Sistema Sapiens
34 advogados lotados no Setor
Há
77.
Sapiens 34
Juizados Especiais
Setor'"Equipe
'Equipe Regional
Regional de Atuação
Atuação Virtual nos Juizados
Especiais
Federais-- EQ—JEFI",
Federais
EQ-JEFl”, os quaísjá
quais já realizaram
realizaram 13.302
13.302 atividades judiciais nos anos de 2018 e 2019:
4.
4.

S.A

https://sapiens.agu.gov.br/documento/306634647
httpszllsapiensagug ov.br/documento/306634647

1/10
1/10

24/0ê/2019
24/09/2019

https://sapiens.agu.gDv.br/documento/306634647
https:l/sapiens.agu.gov.br/document01306634647
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8.
8.
assuntos:
assuntos:
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2018

Total

Por sua vez.
dossiês judiciais atualmente
vinculados àà EQ-JEFI, conforme
Por
vez, existem
existem 11.614
11.614 dossiês
atualmente vinculados
conforme a seguinte
distribuição de
seguinte distribuição
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9.1nstituido

de Atuação
da P'iª Região
em 2019,
9.
Instituído em
GRAP-- Grupo
2019 oo GRAP
Proativa da
através de
de três
três Setores
Grupo Regional
Regional de
Atuação Proativa
atua através
Setores
Região atua
cadastrados no Sistema
SAPIENS: "GRAPIcadastrados
Sistema SAPIENS:
"GRAPI - Defesa
Defesa da
da Probidade
Probidade Extrajudicial",
Extrajudicial", "GRAPl
"GRAPl - Intimação
Intimação judicial"e
Judicial" e "GRAPl 41 advogados lotados
Há 41
lotados nesses
três Setores,
Recuperação de
Recuperação
de Ativos
Ativos Extrajudicial".
Extrajudicial". Há
nesses Pês
Setores, responsáveis,
realização de
responsáveis, até o momento,
momento, pela realização
840 atividades
atividades judiciais:
judiciais;
realizadas
Quantidade
afívidedes
àsea
(Santidaded
ítvidsdesa
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alEadaspor
poraadmg
d'/cgadcs
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s'r-e
cr

.

'“

*-

!:5:içidfan%Q6ABCMAçk)x
[ 6« 4pe?KsAMef3^
=S*!HORA.;SOOK

2B
:
*

N

M

532

tá

um.

e; ».

uu.!»

CWP*MHTOMISWBOVKÓKA)

CE

iu«tn
C Í W A D l SE’ ~i> iC A =A,./c=i,VHw A30S.CÀC. S ê

CWi^af.WAPTZRDló, '
.
tap&oDEfp* maawjJtRFgD&
&UM^OOMqc6t(\W3Çl3E.
i*mMTÉsCACc»;T5EM&^wcwá*.*FnçÁbqiwnD«o-

2549,
2019

WT,f<«pawuüb.wmMj«Too6
fÃGSS£G:J‘f.:t-MTeDO=£:TO.:ED,DCDE

...

m
27

25
22
■18
’.7

IS
■s
■ 12

10.
Existem atualmente
atualmente 849
849 dossiês
vinculados aos Setores do Grupo Regional
dossiês judiciais vinculados
)0.
Existem
Regional de Atuação
Proativa da
Atuação Proativa
istribu idos entre
Região, ddistribuídos
Região,
entre os seguintes
assuntos:
seguintes assuntos:
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de Ativos
Ativos e
Pessoal Militar,
Pessoal Civil, Pessoal
2ª Região,
Público, Recuperação
11.
Em relação
Militar, Serviço
Serviço Público,
Recuperação de
1].
Coordenações de Pessoal
relação à 2"
Região, as Coordenações
foi estadualizada
l9 (NUP
Defesa
Probidade estão
estão regionalizadas.
regionalizadas. A Coordenação
Coordenação Trabalhista
Trabalhista foi
estadualizada em 02/08/20
02/08/2019
00412.017869/2019-60).
Defesa da Probidade
(NUP 00412.0|7869/2019-60).
desde 2017.
2017. A
de forma
Federais atua de
forma regionalizada
Juizados Especiais
12.
Por sua vez,
12.
regionalizada desde
Especiais Federais
Coordenação Regional
Regional de Juizados
vez a Coordenação
tendo realizado,
desde
Sistema Sapiens,
Equipe
Alto Desempenho
Desempenho da 2ª
2“ Região
atualmente 23 advogados lotados
lotados no Sistema
realizado, desde
Sapiens, tendo
Região possui atualmente
Equipe Virtual de Alto
total de 88.455
sua instituição,
instituição, um total
88.455 atividades
judiciais;
atividades judiciais:
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da 2“
Virtual de Alto
Alto Desempenho
vinculados à Equipe Virtual
2ª Região, com os
dossiês judiciais vinculados
1.3.
Por sua vez, há 37.299
37.299 dossiês
l3.
Desempenho da
seguintes assuntos:
assuntos:
seguintes
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"'" Região, registre-se que a PRU da
14.
da 3"
de duas
duas equipes
Divisão Regional
de
3ª Região dispõe
No tocante
regionais: a Divisão
tocante à 3"
dispõe de
equipes regionais:
Regional de
registre-se
Juizados
Federais (DIV-JEF),
Juizados Especiais
Especiais Federais
(DIV-JEF), formalizada
formalizada através
através da
da Ordem
Ordem de
de Serviço
Serviço PRU3
PRU3 n.“
de 17
17 de
de janeiro de
de 2019,
bem como
2019, bem
como a
nº 01, de
Proativa (CR-CAP),
através da Portaria
20! 9.
Coordenação Regional
Atuação Proativa
(CR-CAP), constituída
constituída através
Portaria PRU3 n.°
de junho de 2019.
n.º 08, de 26 de
Regional de Atuação
Coordenação
15.
Sistema
"Divisão Regional
Juizados Especiais
Federais - DIV JEF" conta com 13 advogados lotados no Sistema
Setor "Divisão
O Setor
Regional de Juizados
Especiais Federais
SAPIENS
SAPIENS e, desdejaneiro/ZOW,
desde janeiro/2017, já
já realizou
realizou 85.713
85.713 atividades
atividades judiciais:
—

https://sapiens.agu.gov.br/documento/306634647
uegov.br/documento/306634647
httpsziisapiensag
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2017

Federais (DIV-JEF)
3ª
de Juizados
Juizados Especiais
da 3“
Divisão Regional
16.
Registre-se,
vinculados à Divisão
(DIV-JEF) da
encontram vinculados
Regional de
Especiais Federais
Registre—se, ainda, que
que se encontram
de
conforme
assuntos:
Região
26.750
dossiês
judiciais,
conforme
a
seguinte
distribuição
de
assuntos:
26.750
dossiês
seguinte distribuição
Região
judiciais,
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17.
A seu turno,
Proativa (CR-CAP)
(CR-CAP) conta com 13 advogados lotados em seus
Regional de Atuação
Atuação Proativa
turno. a Coordenação
Coordenação Regional
realizaram 7.914
atividades judiciais:
Setores no Sistema
Sistema SAPIENS,
SAPIENS, os quais,
quais, desde
desde janeiro/201
janeiro/2017,
7.914 atividades
Setores
7, já realizaram
atividades aruja-'s
OvaRtidsdê
e atwídsdes
realizada* par
advogados
Quantidade dde
anuafs realizadas
pºr advogadas
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2017

20%

.
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20%

3“ Região
18.
Há vinculados
vinculados àà Coordenação
Proativa (CR-CAP)
2.644 dossiês
Há
dossiês judiciais, com
(CR-CAP) da 3"
Regional de Atuação
Atuação Proativa
Coordenação Regional
Região 2.644
abaixo relacionados:
relacionados:
os assuntos
assuntos abaixo

https://sapiens.agu.gov.br/documento/306634647
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Mencione-se ainda
foi criado
criado o Grupo
ainda que, confonue
conforme informações
Trabalho para a implantação
3ª Região,
19.
Mencione-se
informações da PRU 3“
Região, foÍ
Grupo de Trabalho
implantação
do
3"
âmbito da
União da 3"
administrativasno âmbito
do programa
de regionalização
regionalização das
das atividades
atividades judiciais, jurídicas e administrativas
da Procuradoria-Regional
da União
Procuradoria-Regionalda
programa de
11 de janeiro de 2019,
da Portaria
através da
Região, publicada
publicada através
Portaria PRU3 n.º
n.° 01,
de 11
publicação da Portaria
Portaria PRU3
PRU3 n.º
n.° 5, de l3
13 de
Região,
2019, além da publicação
Ol, de
maio
de 2019, que estabelece
3“
maio de
estabelece o cronograma
cronograma de
de regionalização
regionalização de
de atividades
atividades judiciais, jurídicas e administrativas
administrativas no âmbito
âmbito da 3^
Região.
Região.
3“ Região, uma vez implementadas
20.
de regionalização
da PRU 3"'
20.
Seguindo
Seguindo o cronograma
implementadas as equipes
equipes regionais
regionais DIV-JEF e
regionalizaçãoda
cronograma de
foram concluídos
CR-CAP, já
já foram
concluídos os estudos
estudos preparatórios
preparatórios para
para a estruturação
estruturação das regionalizações
regionalizações das áreas
áreas de Saúde Pública
Pública e
CR-CAP,
outubro de 2019;
Trabalhista,
Trabalhista, cujas
cujas equipes
equipes regionais
regionais devem
devem ser criadas
criadas e dar
dar início
início aos trabalhos
trabalhos até outubro
2019; já
já foram
foram iniciados,
iniciados, também,
também, os
estudos
Meio Ambiente,
estudos preparatórios
preparatórios para
para regionalizar
regionalizar a atuação
atuação da
da 3ª
3" Região
Região nas áreas
áreas temáticas
temáticas de
de Patrimônio
Patrimônio Público
Público e Meio
Ambiente, Serviço
Serviço
Público Civil e Servidor
Público Militar.
Público
Público e Servidor
Servidor Público
Servidor Público
21.
atividades realizadas
realizadas para a implementação
3ª Região, as atividades
Ressalta-se, ainda,
ainda. que, na 3'’
21.
Ressalta-se,
implementação do Programa
Programa de Regionalização
Regionalização
das
das áreas
áreas jurídicas estão
estão registradas
eletrônicos:
registradas nos seguintes
seguintes expedientes
expedientes eletrônicos:

NUP 00414.027804/2018—21:
o NUP
00414.027804/2018-21: Grupo
Grupo de
de Trabalho
Trabalho de
de Regionalização;
Regionalização;

O

NUP 00414.005529/2019-76:
oo NUP
00414.005529/2019-76: Regionalização
Regionalização - Divisão
Divisão Regional
Juizados Especiais
Especiais Federais;
Federais;
Regional de Juizados
N UP 00414.006607/2019-50:
oº NUP
00414.006607/2019-50: Regionalização
Regionalização - Coordenação
Coordenação Regional
Regional de Atuação
Atuação Proativa;
Proativa;

00414.011399/2019—19: Regionalização
o NUP
NUP 00414.011399/2019-19:
Regionalização da atuação
atuação Trabalhista;
Trabalhista;

O

00414.019680/2019-91: Regionalização
o NUP
NUP 00414.019680/2019-91:
Regionalização de Saúde
Saúde Pública.

O

4“1 Região,
4ª' Região,
22.
No que concerne
da PRU
PRU 4"
atualmente todas as equipes
concerne àà 4“
Região, segundo
22.
No
segundo informações
informações da
Região, atualmente
vinculadas às
equipes vinculadas
Procuradorias situadas
Estados do Paraná
Procuradorias
situadas na 4ª
4“ Região
Região e vinculadas
vinculadas à PRU 4ª
4" Região,
Região, inclusive
inclusive nºs
nos Estados
Paraná e de Santa Catarina,
Catarina, atuam
aluam de
forma estadualízada
forma
estadualizada ou regionalizada.
regionalizada.
23.
A desterritorialização
trabalho está descrita
23.
A
descrita nos seguintes
desterritorialização do trabalho
seguintes processos:
processos:

oo

NUP
matérias envolvendo
fornecimento e a prestação
NUP 00416.000464/2016-18:
00416.000464/2016-18: matérias
envolvendo o fornecimento
prestação de insumos
insumos de saúde,
saúde, inclusive
inclusive
medicamentos
medicamentos (“E—Quad
(“E-Quad Saúde”);
Saúde");

NUP 00416.020590/2016-81:
ºo NUP
00416.020590/2016-81: assuntos
assuntos de
de servidores
servidores militares
militares (“E-Quad
(“E-Quad Militar”);
Militar”);
oo

NUP 00416.022460/2018-44:
combate à corrupção,
NUP
00416.022460/2018-44: atuação
atuação proativa
proativa em matéria
matéria de
de combate
conupção, improbidade
improbidade administrativa
administrativa e
( ““Coapro”). Vale
Vale registrar
ressarcimento
trabalho da PRU 4“
ressarcimento ao erário
erário (“Coapro”).
estrutura de trabalho
4" Região
Região está
está em fase final de
registrar que a estrutura
critérios estabelecidos
estabelecidos pela
adaptação
adaptação aos critérios
pela Portaria
Portaria PGU
PGU nº
n° 10.
10, de
de 16 de
de maio de
de 2019,
2019, com a consolidação
definitiva
consolidação definitiva
e atuação
atuação regionalizada,
regionalizada, dos
dos Grupos
Grupos Regionais
Regionais de
de Atuação
Atuação Proativa
Proativa de Defesa
Defesa da Probidade
Probidade (GRAP
(GRAP - Defesa da
Probidade)
Probidade) e de
de Recuperação
Recuperação de
de Ativos
Ativos (GRAP
(GRAP - Recuperação
Recuperação de Ativos);
Ativos);

oo

NUP 00416.000593/2018-60:
NUP
00416.000593/2018-60: implementação
implementação da
da atuação
atuação estadualízada,
estadualizada, nas matérias
matérias que
que não
não sejam
sejam objeto
objeto de
Santa Catarina
Grande do Sul;
atuação regionalizada,
Estados de Santa
Catarina e Rio Grande
regionalizada, nos Estados
atuação

oo

NUP
NUP 0416.004076/2018—27:
0416.004076/2018-27: implementação
implementação da
da atuação
atuação estadualizada,
estadualizada, nas matérias
matérias que
que não sejam
sejam objeto
objeto de atuação
atuação
regionalizada, no Estado
Estado do
do Paraná.
Paraná.
regionalizada,
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Setores no
lotados em
23 advogados
da 4“
em seus
seus Setore^jw
4ª Região
24.
A Equipe
Região possui 23
advogados lotados
Desempenho em Saúde da
Equipe Virtual de Alto Desempenho
141.711
atividades
desde
Sistema
SAPIENS, os quais
quais já realizaram,
realizaram, desde janeiro/2017,
janeiro/2017, 141.711 atividades judiciais:
judiciais:
egpa'_
Sistema SAPIENS

Quaniidàdede
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da 4ª
Alto Desempenho
dossiês
encontram-se vinculados
vinculados à Equipe
Equipe Virtual
Virtual de
de Alto
Saúde da
4" Região
Região 33.835
33.835 dossiês
Desempenho em Saúde
De outro
outro lado, encontram-se
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Setores no
lotados em seus Setores
22 advogados lotados
Militares na 4"
4ª Região
Assuntos Militares
Por sua vez, a Equipe
26.
Região possui 22
Equipe Virtual de Assuntos
Sistema SAPIENS,
SAPIENS, já havendo
havendo realizado,
realizado, desde
desde janeiro/2017,
janeiro/2017, 44.748
44.748 atividades
atividades judiciais:
Sistema
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27.
Há 11.917
11.917 dossiês
de Assuntos
4ª Região,
vinculados àà Equipe
Virtual de
Assuntos Militares
dossiês judiciais vinculados
Militares na 4"
conforme a seguinte
27.
Há
Equipe Virtual
Região, conforme
seguinte
distribuição
de assuntos;
assuntos:
distribuição de

https://sapiens.agu.gov.br/documento/306634647
https/Isapienaagugov.brldocumento/306634647

6/10
6/10

ov.brldocumentol306634647
https://sapiens.agu.gov.br/documento/306634647
https:llsapiens.agu.g

24109/201
24/09/20199

PAMO
!NaPK5<^CP0eDAM0NKXAl
<^FB3M^^^ICTWniAVt^l^^É3(qMG4
i!gao

&F

tt^CSüfo

3K

uGxys
EXir&gknMTR^

w
J*e

ikD^kD^%qbúRDtNç^wnywi.

ãm

IWNÃR

oa
M

AOfPO^ww^^«=

zn

Twg"

iw ir

desde 16/08/2019,
âmbito da 55ª
funcionamento, desde
28.
Por fim, registre-se
"" Região
16/08/2019, o Grupo
encontra em funcionamento,
Grupo Regional
registre-se que
Regiãojá se encontra
que no âmbito
de Atuação
Atuação Proativa
Proativa - GRAPS,
GRAP5, que conta
conta com 21 advogados
advogados lotados
lotados em seus Setores
Setores no Sistema
Sistema SAPÍENS,
SAPIENS, os quais
quais já
já realizaram
realizaram 987
987
atividades
judiciais.
atividadesjudiciaís.
Q
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de a
t iv id a d e s a n u a is re
a ü z õ d a s por
por a
dvogados
r_eaúgôdgs
QUahíêdade
azwíóadgs
advºgados

ªfiªdª enviªda—3 mais ªmu??? ªº?
S£T!>ÃOiOÚ-^S!,'=iA5D'V.OÀCDÍ

aiwa;

c6(ü*

i
"

M
a
í? .

N

w

c T A Ç k v r f r w ç i b . ^ z o . c o oe

...

CCMm5ÃÕBM-WWL*DW.M

._.

:.

,ÉS'

!MatMWNTC?@#*8amAtD:TMWJWX&kW{r.AiOO*M
cu&MaaMTCJWia;mf^çt%c6«D4c.wccQM

ZOÍQ
2019

29.

:C')

no
z-xl

É

na
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30.

,ir ,

í'
22
Í13S

A consideração
À
consideração superior.
Brasília,
Brasília, 16
16 de
de setembro
setembro de
de 2019.
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ANTÓNIO MANOEL
ANTÔNIO
MANOEL CRUZ
CRUZ JÚNIOR
JÚNIOR
Coordenador
Coordenador de Informações
Estratégicas
Informações Estratégicas
Coordenação-Geral de Gestão
Gestão Estratégica
Estratégica
Coordenação-Geral
União
Procuradoria—Geralda
Procuradoria-Geral
da União

TÉCNICA n. 02037/2019/PGU/AGU,
acrescentando-lheas seguintes
considerações:
Aprovo
seguintes considerações:
31.
02037/2019/PGU/AGU,acrescentando-lhe
Aprovo a3 NOTA TÉCNICA
de sua
visando o aperfeiçoamento
iniciativas visando
diversas iniciativas
A Procuradoria-Geral
executado diversas
Procuradoria-Geral da União tem executado
sua atuação
32.
atuação
aperfeiçoamento de
Portaria PGU
criação
institucional,
destacando-se a criação
criação das Equipes
Virtuais de Alto
Alto Desempenho
Desempenho -— EQUADs
EQUADs pela Portaria
PGU nº
n" 01/2016,
01/2016, a criação
institucional, destacando-se
Equipes Virtuais
nº 03/2018
03/2018 e a
instituído pela Portaria
PGU n°
das Equipes
Especializadas pela Portaria
Portaria PGU n'’
Modelo de Gestão
Gestão Judicial
Judicial instituído
Portaria PGU
nº 02/2018,
02/2018, 0o Modelo
Equipes Especializadas
10/2018 e 11/2018,
Portarias PGU
riscos judiciais pelas
instituição
diretrizes para
para a gestão
gestão do conhecimento
gestão dos riscos
PGU nº
n"^ 10/2018
conhecimento e para
pelas Portarias
instituição de diretrizes
para a gestão
respectivamente.
respectivamente.
de uniformidade
uniformidade (qualidade)
altos ganhos de eficiência
eflciência (produtividade),
Todas essas iniciativas
iniciativas têm proporcionado
(qualidade) e
33.
(produtividade), de
proporcionado altos
saltou de
Taxa de
49,2%, em 2017,
eficácia
Judicial, que saltou
eficácia (resultados)
(resultados) de sua atuação,
atuação, destacando-se
destacando-se a grande evolução
evolução da Taxa
de Sucesso
Sucesso Judicial,
de 49,2%,
2017, para
61,8% em agosto
agosto de 2019.
61,8%
de recursos
materiais tem
bem-sucedidas iniciativas,
humanos e materiais
34.
obstante todas essas bem-sucedidas
Não
crescente escassez
iniciativas, a crescente
Não obstante
escassez de
recursos humanos
das
diversas
da
razão
da
Procuradoria—Geral
institucional
da
União,
missão
ameaçado
o
cumprimento
missão
institucional
da
Procuradoria-Geral
da
União,
especialmente
em
razão
das diversas
especialmente
cumprimento
ameaçado
aposentadorias, requisições
requisições e cessõcs
cessões para
para outros
outros órgãos
órgãos públicos
publicadas diariamente.
diariamente, assim
assim como
como pelos
pelos significativos
significativos
públicos publicadas
aposentadorias,
da requisição
contingenciamentos orçamentários
orçamentários que
que tem,
tem, inclusive,
inclusive, impedido
impedido a recomposição
força de trabalho
trabalho através
através da
requisição de
da força
recomposição da
contingenciamentos
utilizada pela Advocacia-Geralda
União em razão
servidores e empregados
empregados públicos
outras entidades,
entidades, alternativa
alternativa que sempre
Advocacia-Geral da União
razão da
servidores
públicos de outras
sempre foi utilizada
de servidores.
inexistência de quadro
inexistência
servidores.
próprio de
quadro próprio
vista que,
tendo em vista
cenário de restrições
estender por um longo período,
35.
financeiras e orçamentárias
Esse cenário
deve se estender
período, tendo
orçamentárias deve
restrições financeiras
além da crise
também em sua decorrência),
crise fiscal e orçamentária
orçamentária de amplo
amplo conhecimento
conhecimento (e também
decorrência), oo Congresso
Congresso Nacional
Nacional aprovou
Emenda
apr0vou a Emenda
Fiscal no âmbito
Constitucional
dezembro de
Constitucional nº
n® 95, de
de 15 de
de dezembro
de 2016,
instituiu o Novo
âmbito dos
dos Orçamentos
Fiscal e da
da
Novo Regime
2016, que instituiu
Regime Fiscal
Orçamentos Fiscal
limita as despesas
exercícios financeiros
Seguridade Social
que vigorará
vigorará por
por vinte exercícios
financeiros e limita
investimentos públicos
públicos àa mera
mera
Sociai da União, que
despesas e investimentos
Seguridade
correção inflacionária.
inflacionária.
correção
da
modelo regionalizado
maior especialização
36.
O modelo
regionalizado de atuação
proporcionado a maior
ªºregionalização”) tem proporcionado
(doravante “regionalização”)
especialização da
atuação (doravante
atuação, permitindo
permitindo que
que grande
grande parte dos Advogados
Advogados da União possam
processos judiciais sobre
sobre questões
similares confonne
conforme
em processosjudiciais
questões similares
atuação,
possam atuar em
de trabalho
trabalho em toda
medida
as orientações
orientações da Procuradoria-Geral
Procuradoria-Geral da União,
promovido a equalização
equalização da força
toda a região,
região, medida
força de
União, bem promovido
trabalho em face das sazonalidades
sazonalidades inerentes
imprescindível para
para garantir
garantir condições
condições mínimas
mínimas de trabalho
inerentes à atuaçãojudicial.
atuação judicial. Cuida-se,
Cuida-se, portanto,
imprescindível
portanto,
de
enfrentado.
incertezas institucionais
trabalho que deve
de modelo
modelo de trabalho
deve ser fomentado
fomentado e expandido
expandido diante
diante das incertezas
institucionais que
temos enfrentado.
que temos
sofreu profundas
37.
sistema processual
brasileiro sofreu
.37.
Não
Não se pode olvidar,
olvidar, ainda, que o sistema
profundas transformações
edição da Lei
transfonnaçõcs com a edição
processual brasileiro
estabeleceu novo
sistema de precedentes
nº
11° 13.105, de 16
16 de março
março de 2015 (Novo
Civil), que estabeleceu
novo sistema
determinar, de
Processo Civil),
precedentes ao determinar,
(Novo Código
Código de Processo
devem uniformizar
fomia expressa,
expressa, que
que “os tribunais
mantê-la estável,
estável, íntegra
íntegra e coerente”
coerente” (art.
(art. 926)
926) e criou
criou o
tribunais devem
forma
uniformizar sua jurisprudência
jurisprudência e mantê-la
Incidente de Assunção
Incidente
Assunção de
de Competência
Competência (IAC
(lAC - art. 947) e o0 Incidente
Incidente de Resolução
Demandas Repetitivas
Repetitivas (IRDR
976-987),
Resolução de Demandas
(IRDR -— arts. 976-987),
do Trabalho,
foros que concentram
ambos
ambos processáveis
processáveis perante
Tribunais Regionais
Federais e Tribunais
Tribunais Regionais
Trabalho, foros
concentram a grande
grande
Regionais do
Regionais Federais
perante os Tribunais
maioria
Procuradoria-Geral da União.
maioria das demandasjudiciais
demandas judiciais acompanhadas
acompanhadas pela Procuradoria-Geral
de execução
de Gestão
obtenham rápido
Modelo de
domínio das
38.
O Modelo
Gestão Judicial,
rápido domínio
Judicial, por
permitido que os órgãos
órgãos de
execução obtenham
por outro lado, tem permitido
confiando a menos
demandas
elevados ganhos
demandas sob sua responsabilidade
responsabilidade e elevados
ganhos de produtividade,
menos advogados
gestores judiciais) as
produtividade, confiando
advogados (os gestores
análise das
demandas
demandas singulares
demandas repetitivas
repetitivas e a mais advogados
advogados (os advogados
advogados especializados
das demandas
especiais, ou
especializados e singulares)
singulares e especiais,
singulares) a& análise
de
seja, as demandas
demandas que exigem,
de
fato,
uma
análise
pormenorizada
dos
fatos
e do
do direito
direito posto
posto em juízo e uma atuação
prioritária.
análise
exigem,
atuação prioritária.
pormenorizada
de muitas
muitas atividades
39,
atividades em
39.
Não
Não se pode ignorar, ainda, que a virtualização
realização de
virtualização do processo
permitir a realização
processo passou a permitir
Advocacia-Geral da União
União (Portaria
regime
tcletrabalho, recentemente
recentemente autorizado
autorizado pela Advocacia-Geral
(Portaria AGU
AGU nº
n° 312/2018)
312/2018) e prestes
prestes a ser
regime de tcletrabalho,
de ser considerado
teletrabalho há
Embora de
deixou de
regulamentado pelos
órgãos de
de direção
direção superior.
superior. Embora
de adesão
adesão facultativa,
há muito
muito deixou
considerado mero
regulamentado
pelos órgãos
facultativa, o teletrabalho
dos seus custos
beneficio individual
beneficio
individual para
para se tornar
das soluções
disponíveis à Administração
Administração Pública
Pública para
para a redução
de
tornar uma das
custos de
soluções disponíveis
redução dos
trabalho.
infraestrutura, aumento
aumento da produtividade
produtividade e da equalização
equalização da
da força
força de trabalho.
infraestrutura,
40.
de gestão judicial
teletrabalho são, comprovadamente,
caminho
40.
Desse modo, a regionalização,
regionalização, o modelo de
comprovadamente, um caminho
judicial e o teletrabalho
vista processual,
sólido, tanto
sólido,
tanto sob os pontos
pontos de
de vista
processual, administrativo
administrativo e estratégico
estratégico para
para a modernização
modernização da estrutura
estrutura da Procuradoria-Geral
Procuradoria-Geralda
União - e, certamente,
União
certamente, de toda
toda a advocacia.
advocacia.
observa-se—se que a atuação
4I
da União
desterritorializadados Advogados
União em exercício
exercício nas unidades
41..
Ante o exposto,
unidades da
Advogados da
exposto, obseiva-se-se
atuação desterritorializada
Procuradoria-Geral da
encontrando-se em avançada
constituindo modelo
Procuradoria-Geral
da União
União encontrando-se
permanente desenvolvimento,
modelo de
avançada consolidação
desenvolvimento, constituindo
consolidação e permanente
trabalho essencial
financeiros e orçamentários
desafios estruturais,
Pública.
trabalho
essencial para
para o enfrentamento
enfrentamento dos desafios
afligem a Administração
Administração Pública.
estruturais, financeiros
orçamentáriosque afligem
42.
de julho de 2016, instituiu
Sublinhe-se ainda
instituiu entre as prerrogativas
ainda que a Lei n°
nº 13.327, de 29 de
42.
Sublinhe-se
prerrogativas dos ocupantes
ocupantes dos
Federal e Procurador
Banco Central:
cargos de Advogado
da União,
União, PrOCurador
Procurador da Fazenda
Nacional, Procurador
Procurador Federal
Central:
FazendaNacional.
Procuradordo Banco
Advogado da
cargos
——

Art, 38. São
dos cargos
este Capítulo,
São prerrogativas
prerrogativas dos
dos ocupantes dos
cargos de
de que
que trata este
Capítulo, sem
sem prejuízo daquelas previstas
previstas
cm outras normas:
normas: [...]
cm

4ª Respeitadas
§ 4°
Respeitadas as atribuições
cada um
Capítulo, aa advocacia
mencionados neste Capítulo,
um dos cargos mencionados
atribuições de cada
institucional pode ser
ser exercida
exercida em
judicial ou administrativo,
em qualquer localidade
localidade ou
institucional
em processo judicial
unidade
administrativo, em
ou unidade
da
da Federação,
Federação, observada
autoridade competente.
observada a
a designação
designação pela autoridade
&

43.
do seu Departamento
43.
Registre-se,
através do
Procuradoria-Geral da
da União,
Eleitoral e de
União, através
de
Registre—se, finalmente, que
Departamento Eleitoral
que a Procuradoria-Geral
Estudos
intermédio do PARECER
Estudos Jurídicos
Jurídicos (DEE/PGU) já
já analisou
analisou oo tema
tema por
por intermédio
00139/20I8/PGU/AGU, que
que repousa
repousa no Seq
PARECER n. 00139/2018/PGU/AGU,
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00407.000692/2015-16, ccuja
análise reputamos
reputamos valiosa
valiosa para
para aa compreensão da
da importância
institucional .
89 do NUP
NUP 00407.000692/2015-16,
importância institucional
uja análise
do Brasil
Brasil ao ,.dos Advogados
da Ordem
Ordem dos
dos normativos
normativos da
revela-se oportuna
44.
Nesse
Advogados do
Nesse contexto,
atualização dos
contexto, revela-se
oportuna a atualização
Provimento nº
apresentado nesta
nesta nota
nota técnica,
técnica, sugerindo—se
sugerindo-se seja proposta
proposta nova
nova redação
redação ao §3°
do art. Sº
5° do
do Provimento
n" 178/2017,
178/2017, do
do C
ê3º do
apresentado
Federal
Federal da Ordem
Ordem dos
dos Advogados
do Brasil,
seguintes termos:
termos:
Brasil, nos seguintes
Advogados do
..

^ ^

5“ O
O advogado
fica dispensado
Art. 5"
dispensado de
de comunicar o exercicio
exercício eventual
eventual da
da profissão,
profissão, assim
assim considerada
considerada a
Art.
advogado fica
intervenção
judicial em
em até
até 55 (cinco) causas por
suplementar.
qual se obriga à inscrição suplementar.
intervençãojudicial
ano, acima da qual
por ano,

I...]
í-1

§53”
3“- É
É permitida
permitida aa atuação
atuação institucional
institucional de advogados públicos em cargos em comissão, grupos
grupos e equipes
fora
da
área
da
de
tarefas
ou
mutirões,
fora
da
área
e
independentemente
de trabalho,
tarefas
e
mutirões,
lotação
independentemcntc
forças
mesmo
sua
trabalho,
anualmente ao Conselho Federal
inscrição
suplementar, desde que aa autoridade
autoridade competente
informe anualmente
Federal aa
inscrição suplementar,
competente informe
relação
públicos nomeados ou designados.
designados, aa finalidade
finalidade e, se
se houver.
houver, oo prazo
da atuação,
atuação,
relação de advogados públicos
prazo da
ressalvada a
ressalvada
atuação na advocacia
advocacia privada.
privada.
a atuação
Procurador-Geral da União.
A consideração
Exmo. Procurador-Geral
À
consideração do Exmo.

Brasília,
19 de setembro
setembro de 2019.
Brasília, 19

Francisco
ALEXANDRE COLARES
COLARES Melo
Melo Carlos
Carlos
Francisco ALEXANDRE
Advogado
Advogado da União
Coordenador—Geralde
Coordenador-Geral
de Gestão
Gestão Estratégica
Estratégica
Procuradoria-Geral da União
Procuradoria-Geral
União

acordo com a NOTA
Manifesto-me
NOTA TÉCNICA
Manifesto-me de
de acordo
TÉCNICA n.
n. 02037/2019/PGU/AGU
02037/2019/PGU/AGU e com as considerações
proposta de
considerações e proposta
do Sr. Coordenador-Gera
redação
de Gestão
Gestão Estratégica
Procuradoria-Geral da União,
reafirmando a imprescindibilidade
Coordenador-Gera de
redação do
União, reafirmando
Estratégica da Procuradoria-Geral
imprescindíbilidade da
institucional da
missão institucional
Procuradoria-Geral da
atuação desterritorializada
desterritorializada para
para o cumprimento
cumprimento da
da missão
da Procuradoria-Geral
da União.
União, considerando
considerando tanto o
atuação
aperfeiçoamento
da atuação
atuação quanto
quanto o preocupante
cenário de restrições
de recursos
recursos humanos,
humanos, financeiros
financeiros e orçamentários.
aperfeiçoamentoda
restrições de
orçamentários.
preocupante cenário
do Advogado—Geral
da União
Encaminhe-seao Exmo. Sr.
cordiais cumprimentos.
União com nossos
Encaminhe-se
Sr. Adjunto
Advogado-Geral da
cumprimentos.
Adjunto do
nossos cordiais

Brasília,
de setembro
setembro de 2019.
Brasília, 19 de

VINICIUS
DOMINGOS ROCHA
VINÍCIUS TORQUETTI
TORQUETTI DOMINGOS
ROCHA
Advogado da l,,ªníão
União
Advogado
Procurador-Geral da União
Procurador-Geral

consulta ao processo
mediante o fornecimento
Atenção, a consulta
eletrônico está
está disponível
http://sapiens.agu.gov.br mediante
fornecimento do
disponivel em http:/lsapiens.agu.gov.br
Atenção,
processo eletrônico
,
01 7572201993 e da chave
Número Unico
Protocolo (NUP)
chave de acesso
Número
Único de
de Protocolo
(NUP) 00405
00405017572201993
acesso adlc499a
adlc499a

eletronicamente por FRANCISCO
Documento assinado
FRANCISCO ALEXANDRE
COLARES MELO
MELO CARLOS,
Documento
assinado eletronicamente
CARLOS, de acordo
acordo com os normativos
ALEXANDRE COLARES
normativos
A conferência
da autenticidade
conferência da
legais aplicáveis.
aplicáveis. A
306634647 no endereço
autenticidade do
do documento
documento está
está disponível
disponível com o código
endereço eletrônico
eletrônico
código 306634647
adicionais: Signatário
http://sapiens.agu.gov.br.
Informações adicionais:
Signatário (a):
(a); FRANCISCO
FRANCISCO ALEXANDRE
COLARES MELO
CARLOS. Data e
http://sapiens.agu.gov.br. informações
MELO CARLOS.
ALEXANDRECOLARES
[ 9 l0z33.
Hora: 24—09-20
de Série:
Série: 17195084. Emissor:
Emissor: AutoridadeCertificadora
Número de
BVS.
Hora:
24-09-2019
10:33. Número
Autoridade Certificadora SERPRORF
SERPRORFBv5.

Documento assinado
ANTONIO MANOEL
Documento
assinado eletronicamente
eletronicamente por ANTONIO
MARQUES GUEDES
GUEDES DA CRUZ
JUNIOR, de acordo
acordo com os
CRUZ JUNIOR,
MANOEL MARQUES
normativos
A conferência
autenticidade do documento
conferência da autenticidade
normativos legais
legais aplicáveis.
aplicáveis. A
documento está
306634647 no endereço
está disponível
disponível com o código 306634647
endereço
eletrônico http:/lsapíens.agu.gov.br.
eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações
Informações adicionais:
adicionais: Signatário
(a): ANTONIO
ANTONIO MANOEL
MANOEL MARQUES
GUEDES DA CRUZ
CRUZ
MARQUES GUEDES
signatário (3):
JUNIOR. Data
Hora: 24-09-2019
Data e Hora:
Série: 1271212. Emissor:
Número de
JUNIOR.
24-09-2019 10:22.
10:22. Número
de Série:
Emissor: Autoridade
Certifícadora do SERPRO
SERPRO Final v4.
AutoridadeCertificadora

ocumento/306634647
https://sapiens.agu.gov.br/documento/306634647
https:/lsapiens.agu.gov.brld

9/10
9/10

23/09/2019
24/09/2019

A
_

https://sapiens.agu.gov.br/documento/306634647
hltps:/Isapiens.agu.gov.brldocumentol306634647

Documento
Documento assinado
assinado eletronicamente
eletronicamente por
por VINICIUS
VINÍCIUS TORQUETTI
TORQUETTI DOMINGOS
DOMINGOS ROCHA,
ROCHA, de
de acordo
acordo com os normativos
normativos legais
conferência
da
do
autenticidade
A
aplicáveis.
conferência
autenticidade
documento
está
disponível
com
o
código
306634647 no endereço
endereço eletrônico
eletrônico
documento
está
código 306634647
disponível
aplicáveis
http://sapiens.agu.gov.br.
Informações adicionais:
adicionais: Signatário
Signatário (a): VINICIUS
VINÍCIUS TORQUETTI
DOMINGOS ROCHA.
ROCHA. Data
Data e Hora: 24TORQUETT] DOMINGOS
http:
I/sapiens agu.gov. br. Informações
09-2019 10:58 Número de Sélie: 17357652. Emissor: Autºlidade Certificadora SERPRORFBVS.

ov.brfdocumen101306634647
https://sapiens.agu.gov.br/documento/306634647
hitps:/Isapiens.agu.g
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ECONOMIA
MINISTÉRIO
Prociiradoria-Geral
Fazenda Nacional
Nacional
Procuradoria-Geral da Fazenda
Judicial e
da Representação
Prociiradoria-Geral
Consultoria e Estratégia
Representação Judicial
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria
Estratégia da
Administrativa Tributária
Tributária
Coordenação-Geral de Representação
Representação Judicial
Judicial da
da Fazenda
Fazenda Nacional
Nacional
Coordenação—Geral

1/20 19/CRJ/PGACET/PGFN—ME
Nota SEln"
SEI nº 441/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
Nota

Documento
público. A
usência de
de sigilo.
Ausência
Documento público.
Informações sobre
sobre a atuação
atuação desterritorizalizada
desterritorizalizada da
da
da Fazenda
Fazenda Nacional.
Procuradoria-Geral
Nacional.
uradoria-Geral da
Proc
do
178/2017.
Revisão
Provimento 178/2017.
Revisão do Provimento
nº 10951.103533/2019-75
Processo SEI
SEIn°
10951.103533/2019-75
Processo

[
1.
do Advogado-Geral
de mensagem
encaminhada pelo Exmo.
Exmo. Sr. Adjunto do
1.
Trata-se
eletrônica encaminliada
Trata-se de
Advogado-Geral
mensagem eletrônica
da atuação
da
solicitadas informações a respeito
Fabrício Da
da União, Dr.
Dr. Fabricio
Soller, na qual são
são solicitadas
Da Solier,
atuação
respeito da
destenitorializada de
de advogados públicos membros
rrembros da
da PGFN.
PGFN.
desten'iton'alizada

consolidam
Em
esclarecimentos a seguir,
Em face
face dessa
são apresentados os esclarecimentos
dessa solicitação, são
seguir, que consolidam
das
rotinas das
Nacional
da
Fazenda
mensagens elaboradas
elaboradas pelas Procuradorias
das
Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional a respeito
respeito das rotinas
mensagens
iniciativas relevantes
destem'torializada
bem como de
outras iniciativas
Unidades Virtuais
Virtuais (UV'S)
(UV's) bem
de outras
relevantes de
de atuação
atuação desterritorializada
Unidades
âmbito de
existentes
existentes no âmbito
de suas regiões.
2.

'

É importante registrar que
vinculadas a cada
cada uma das
das 55 PRFN
PRFN
Virtuais (UV's),
É
Unidades Viituais
(UV's), vinculadas
que as Unidades
Portaria PGFN
's foram
's
instituidas pela Portaria
n f 1.069, de
de 09
09 de
de novembro
novembro de
de 2017,
2017, que segue em
em anexo a
PGFN nº
foram instituídas
unidades
virtuais
de
lotados
Procuradores
esta manifestação, que
buscará
esmiuçar
i)
a
quantidade
de
Procuradores
lotados
nas
unidades
virtuais
buscará
quantidade
que
virtuais regionais e iii) os
unidades virtuais
regionais; ii) as atividades
atividades desempenhadas
os principais
impactos
principais inpactos
desempenhadas nas unidades
virtuais regionais.
unidades virtuais
positivos na desterritorialização
desteiritorializaçao de
de atividades
atividades proporcionada pela criação
criação das
das unidades
regionais.
3.

II
da PR
unidade virtual
virtual da
às U
PRFNi
4.
No
V 's, constata-se
FN l (UVl)
4.
No que concerne às
constata-se que a unidade
(UV1)éé composta
UV's,
da
Virtual
15
Unidade
PRFN2
da
por 15 (quinze)
Procuradores da Fazenda
Fazenda Nacional, a Unidade Virtual da PRFN2 (UV2),
(UV2), por
por 10
10 (dez)
(dez)
(quinze) Procuradores
por
unidade virtual
virtual da
N4 (UV4)
Procuradores, além
além de
de 1 (um) Coordenador-Regional, já a unidade
da PRF
PRFN4
conta com
(UV4) conta
Procuradores,
20
20 (vinte) Procuradores
Procuradores da
da Fazenda
Fazenda Nacional, enquanto a unidade
unidade virtual
virtual da
da PRFNS
PRFN5 (UVS)
(UV5) possui apenas
apenas
11 (um)
não contar
(um) Procurador
Procurador da
da Fazenda
Fazenda Nacional.
Nacional. Quanto aà PRFN3, apesar
apesar não
contar com
com unidade
unidade virtual
virtual
iniciativas
de
trabalho
referida regional já implementou
constituída, a referida
inplementou iniciativas de trabalho desterritorializado
desterritorializado que envolvem
envolvem 35
35
constituída,
Procuradores, de
de diferentes
diferentes unidades
unidades de
de lotação,
lotação, razão
razão pela
possivel assegurar
assegurar
(trinta e cinco)
pela qual éé possível
cinco) Procuradores,
que, atualmente, na PGFN, há
há aproximadamente
aproximadamente 82
82 (oitenta e dois) Procuradores
Procuradores desempenhando
desenpenliando
que,
virtuais regionais.
atividades deste
rritorializadas oulotados
ou lotados em unidades
unidades virtuais
atividades
desterritorializadas
1

[II
lotados na
às atividades
verifica-se que os advogados
Quanto às
atividades desenpenhadas,
advogados públicos
públicos lotados
desempenhadas, verifica-se
da
dívida
ativa
da
União.
Todos
eles
de
UVl
desenvolvem
atividades
de
gestão
e
cobrança
da
divida
ativa
da
União.
Todos
eles
perante o
atuam
UVl desenvolvem atividades
perante
5.

Poder Judiciário,
aconpanhamento de
de ações judiciais
recuperação do
do cr
cr
judiciais para recuperação
Poder
Judiciário, seja no manejo e acompanhamento
dos
defesa
medida cautelar
público
seja na
na defesa dos aa
cautelar fiscal,
falência), seja
fiscal, recuperação judicial
judicial e falência),
público (execução fiscal, medida
administrativos praticados na gestão da
da Dívida
Dívida em mandados
mandados de
de segurança.
administrativos

—- Visão
Ativa e
da Dívida
Dívida Ativa
Visão Integrada
VlDAl —
Mais precisamente,
V l tem dois
dois núcleos, o VlDAl
UVI
Integrada da
precisamente, a U
Estruturada. Ao
- Grupo de Operações
Operações Especiais de
de Combate
Combate àà Fraude
Fraude Fiscal
Fiscal Estruturada.
Ao VIDA]
VÍDAl
o0 GOEFFl —
inscritos
Dívida
créditos
administrativos
relacionados
co
n
pete
processar
e
resolver
requerimentos
administrativos
relacionados
a
créditos
inscritos
em
Dívida
em
compete processar resolver requerimentos
de
atender demandas
via SICAR
SICAR ou pelo atendimento
atendimento residual;
demandas dos
dos órgãos
órgãos de
Ativa da União, recepcionados via
residual; atender
da União;
atender
Dívida Ativa
Ativa da
origem dos
dos créditos
créditos inscritos
inscritos ou a serem inscritos
inscritos em Dívida
atender
União;
administrados
normativos
da
telepresencialmente,
confoime
normativos
da
administrados
advogados
relação
questões
conforme
relação
a questões
advogados
e
em
PGFN,
telepresencialmente,
Ativa
União
da
fixados
da
de gestão e aprimoramento
correlatas a Suas
suas atribuições; cumprir
cumprir metas
metas de
aprimoramento da Dívida
Dívida Ativa da União fixados
correlatas
das unidades
unidades
de Apoio
orientar o Sei-viço
pela Procuradoria-Regional ou pelo Órgão
bem como orientar
Órgão Central;
Apoio das
Central; bem
Serviço de
atendidas em relação ao cumprimento dos
dos despachos e decisões
decisões que proferir. O
O VIDA]
VIDAl éé responsável
responsável
atendidas
2/5
Ativa
da
da
Dívida
de
PRFNl
da
demanda
PFN/GO,
por
(dois
terços)
da
demanda
de
gerenciamento
da
Dívida
Ativa
da
PR
FN
l
PFN/GO,
2/5 da
da
2/3
e
gerenciamento
por
PFN/PACe
demanda da PFN/MG
análise de
de todos
todos os requerimentos
requerimentos de
de contribuintes
contribuintes endereçados
endereçados àà PFN/PA
demanda
PFN/MG ec pela análise
16
últimos
do
à PFN/MT.
Os
Procuradores
do
VIDAl
realizaram,
nos
últimos
16
(dezesseis)
meses,
em
média 45
45
VIDA]
PFN/MT. Os Procuradores
em média
realizaram,
(dezesseis)
além das
atividades
(quarenta e cinco) requerimentos
por mês
mês (ignorando
(ignorando férias
férias e outras licenças
das atividades
licenças legais), além
requerimentos por
(quarenta
mandados
de
de
demandas
de gestão, demandas dos
internas
internas de
dos órgãos dc origem e informações
infoimações em mandados de segurança. O
O
de
indícios
fraude
de
relevantes
créditos
seu
na
de
créditos
relevantes
que
haja
indícios
de
fraude
atua
em
GOEFFl, por
cobrança
públicos
turno,
por
unidades da Primeira
Primeira Região (33 unidades)
unidades) no desempenho
desenpenho de
de suas atividades
atividades de
de
fiscal, auxiliando as unidades
de
fazendo—0 por
desenvolvimento
meio
de
de créditos, fazendo-o
meio
de
relatórios
mesmo
desenvolvimento
de
relatórios
pelo
gerenciais
ou
cobrança de
por
Devedores. Em
Em 2018,
fiscal envolvendo
de cobrança a partir de
de investigação fiscal
envolvendo Grandes
Grandes Devedores.
2018, graças
estratégias de
trabalho desterriton'alizado
de trabalho
resultados atingidos
fonna inovadora
inovadora de
desterritorializado e estratégico desempenhado
desempenhado
atingidos e à forma
aos resultados
Funcional do
foi agraciado com
GOEFFl foi
co m oo Prêmio
Prêmio D
esenpenho Funcional
do Ministério
Ministério da
da
Desempenho
pelos seus integrantes,
integrantes, o GOEFFl
Categoria
Idéias Inovadoras.
Inovadoras.
Fazenda, na Cate
goria Ideias

6.

auxílio àà unidade
unidade sede
sede e às
às
Procuradores prestam auxílio
demandas da
da UV2, os Procuradores
No
No que
toca às demandas
que toca
de
de
demanda
da
conforme
demais
demais unidades
unidades descentralizadas
descentralizadas da PRFN2,
pessoal e a
trabalho, o quadro de pessoal
PRFNZ, conforme a demanda de trabalho,
da demanda
demanda de
de trabalho.
trabalho.
necessidade
de equalização
equalizaçâo da
necessidade de
7.

desterritorializadas
Na
s te rrito rializ adas atuam nas
atividades de
8.
Procuradores que
Na PRFN3, os Procuradores
desempenham atividades
que desempenham
havendo
da
também
União
ações
cíveis
federais
em
que
a
União
figura
no
pólo
passivo,
havendo
também
concentração da
cíveis
federais
a concentração
ações
que
Federais do
Estado de
São Paulo
Juizados Especiais Federais
Nacional perante
atuação
da Fazenda
Fazenda Nacional
do Estado
de São
Paulo por
atuação da
perante os Juizados
por
10
oficiam
todos
Juizados
intermédio
intennédio de
de um núcleo
10
(dez)
Procuradores,
que
oficiam
perante
todos
os
Juizados
núcleo composto por
Procuradores,
e
os
perante
por
3ª Região.
Turmas
Recursais
Tiumas Recurs
ais da
da Justiça Federal
Federal da
da 3"
União éé ré,
da UV4
UV4 atuam em processos
9.
Os Procuiadores
9.
Os
Procuradores lotados
lotados da
ré, quer
judiciais em
em que a União
quer
processos judiciais
demandas
cíveis
Juizados
sejam elas
ordinário, mandados
mandados de segurança
ou,
demandas
cíveis
em
curso
nos
Juizados
elas do rito ordinário,
ainda,
segurança
Federais ou em Turmas
Turmas Recursais
Re cursais da
da 4ª
4“ Região.
Especiais Federais
de 2019
até agosto de
único Procurador
UVS atuou
2019 na cobrança judicial
lt).
10.
O
Procurador lotado
lotado na UV5
atuou até
judicial perante
0 único
perante
de
núcleo
de
da
atuar
as comarcas da
da jurisdição
da
PFN/SE.
A
partir
de
passou
atuar
núcleo
de
conpetência
no
setembro/2019,
competência
jurisdição PFN/SE.Apartir
passou
desteiritorializada com demandas
demandas oriundas
oriundas dos
dos Juizados
Juizados Especiais
mais precisamente
destem'torializada
Federais, mais
Especiais Federais,
da unidade
unidade sede
da PRFN5,
com feitos
feitos de
de competência da
PSFN/Caruaru,
PSFN/Petrolina
PFN/RN,
PSFNPetrolina
sede da
e PFN/RN,
PSFN/Caruaru,
PRFNS,
estando prevista, para
para o mês
mês de
de outubro,
outubro, a ampliação
ampliação da
da abrangência desse
desse núcleo
núcleo para
para outras
outras unidades
unidades da
da
estando
5ª
5^ Re
Região.
gião.

IV
11.
ll.

ambiente corporativo/govemamental
Diante dos
dos desafios
desafios inpostos
Diante
corporativo/governamental contemporâneo,
impostos pelo ambiente
diz respeito àà escassez
especiahnente no que
que diz
de recursos públicos
busca por
por um serviço eficiente
eficiente e
especialmente
públicºs e àà busca
escassez de
de
de qualidade,
qualidade, a PGFN
buscado aperfeiçoar
aperfeiçoar seu modelo
modelo de
de atuação
atuação com
com inovação e foco
foco em
PGFN tem buscado
resultados, em consonância
consonância ccom
o rn ooss objetivos
de seu Planejamento
resultados,
constantes de
2017-2020,
Planejamento Estratégico
objetivos constantes
Estratégico 2017-2020,
nº 1.151/2016.
1.151/2016.
Portaria PGFN
PGFN n"
aprovado pela Portaria
12.
ferramentas tecnológicas que permitem
de ferramentas
desenvolvimento de
12.
Graças
Graças ao desenvolvimento
permitem novas perspectivas
de
virtual
de
tais
de
de
de organização de trabalho,
trabalho, tais como o gerenciamento
gerenciamento virtual de equipes
atuação remota
remota de
equipes e a atuação

adotado iniciativas
Procuradores (menos
(menos sujeita a limitações
limitações geográficas),
G F N tem
tem adotado
iniciativas ccomo
o m o pro
Procuradores
geográficas), &aPPGFN
trabalho entre
movimen
de
entre unidades,
de descentralizar
descentralizar algmnas
algumas atividades,
atividades, coma
co m a transferência
transferência de
de trabalho
unidades, sema
semamovimeni
a
A
das
de
vistas
UV's
de pessoal, com
vistas
à
otimização
dos
recursos
disponíveis.
A
criação
das
U
V
's
tem
possibilitado'
tem possibilitado
otimização dos
com
mais importante,
eficiência e eficácia
eficácia organizacional
dos padrões de
de eficiência
da instituição
instituição e, o que éé mais
inportante,
organizacional da
elevação dos
uniformidade
garantindo
agilidade, uniformidade e previsibilidade
previsibilidade nas manifestações
administrativas,
judiciais ec administrativas,
manifestações judiciais
garantindo agilidade,
onde
ele
fornecido
melhorando, portanto,
fornecido
contribuinte,
onde
quer
que
ele
contribuinte,
o
melhorando,
esteja.
ao
serviço
portanto,
quer
fundamental para
Além disso,
13.
Além
PGFN, enquanto função
disso, a desterritorialização éé fundamental
função
para que a PGFN,
União na inplementação
essencial
essencial àà Justiça, colabore
colabore com o Poder
Poder Judiciário
Judiciário da
da União
de sua
implementação de
sua reestruturação
reestruturação
administrativa
mais
administrativa que
que visa, acima
acima de
de tudo, garantir uma
prestação
jurisdicional
mais
ágil
e
célere, que
célere,
uma
jurisdicional
de alteração
beneficia tanto
disso foi
tanto o jurisdicionado
beneficia
jurisdicionado quanto a própria Advocacia.
Advocacia. Exemplo
Exemplo disso
foi o movimento
movimento de
de
âmbito
de
realizado no âmbito
de competência em relação
fiscais que tem
sido realizado
tem sido
relação ao processamento de execuções
execuções fiscais
do Tribunal
18, resultou,
do
Tribunal Regional Federal
Federal da
da 2ª
2" Região. Tal
Tal modificação, iniciada
iniciada emZO
e m 2018,
essencialmente,
resultou, essencialmente,
da
Rio de
das Varas
do Rio
Varas das
do
no deslocamento
deslocamento da competência das
das Subseções
Judiciárias do
do interior
de Janeiro
Interior do
Janeiro e do
Subseções Judiciárias
de
Varas
Santo para
Fiscal
da
Judiciária
da
Espírito
Varas
Especializadas
de
Execução
Fiscal
da
Subseção
Judiciária
da
Capital
-—
Capital
Espírito Santo
as
para
inevitáveis impactos
Seção Judiciária
Judiciária do
do Rio
Rio de
de Janeiro
Janeiro e Seção
Judiciária do
do Espírito
Espírito Santo, gerando inevitáveis
Seção
Seção Judiciária
impactos
da Fazenda
dos Procuradores
Unidades Desconcentradas
Sede.
Procuradores da
nas atribuições
atribuições dos
Nacional lotados
lotados nas Unidades
Desconcentradas e na Sede.
Fazenda Nacional
de realizar
realizar a distribuição
Em
necessidade de
Em consequência
consequência disso,
disso, surgiu a necessidade
distribuição regional
regional e a equalização do
do
mil
de
trabalho envolvendo
de
só
da
20
trabalho
envolvendo cerca
de
20
mil
processos
de
execuções
fiscal,
o
que
só
foi
possível
em
razão
da
foi
razão
possível
cerca
processos execuções fiscal,
de desterritorialização
da Procuradoria-Regional
dos critérios
âmbito da
inplementação dos
critérios de
da Fazenda
Fazenda
desterritorialização no âmbito
implementação
Procuradoria-Regional da
da atuação
da PGFN
Nacional
não houve
Nacional na 2ª
2" Região.
Região. Assim,
Assim, não
houve comprometimento
comprometimento da
atuação jurisdicional
jurisdicional da
PGFN e, graças
graças
foi necessário
de trabalho,
trabalho, não
não foi
necessário que Procuradores
fossem transferidos de
de
Procuradores fossemtransferidos
a essa
essa nova metodologia de
da
do
de
necessidade
dos
lotação por
necessidade
do
serviço,
o
que
exigiría
dos
cofres
públicos
o
pagamento
da
ajuda
de
custo
cofres
custo
pagamento
que exigiria
por
53 da
Lei 8.112/90.
art. 53
da Lei
8.112/90.
prevista no alt.
14.
da demanda,
de pessoal
atual contexto
de virtualizaçao
associado àà escassez
No atual
14.
No
demanda, associado
contexto de
virtualização da
escassez de
pessoal e
é
do
de
maximizar
trabalho
de
sentido
estrutura,
é
inperativa
a
reorganização
do
modelo
de
trabalho
no
sentido
de
maximizar
a
utilização
dos
modelo
imperativa
estrutura,
utilização dos
atende aos anseios
recursos disponíveis, com economia
racionalidade. O trabalho
trabalho destemitorializado
desterritorializado atende
econºmia e racionalidade.
anseios da
da
de aperfeiçoamento dos
de
trabalho
da
sociedade
brasileira de
de
sociedade brasileira
de
trabalho
da
Administração
Pública
e
de
dos processos
Pública
Administração
processos
da necessidade
de estruturas
necessidade de
físicas.
redução
de custos, ante a diminuição da
estruturas físicas.
redução de

Considerando-se
Considerando-se essa
reconhecendo a inportância
de a
irreversível, e reconhecendo
importância de
essa evolução como irreversível,
OAB fiscalizar
de inscrição junto àà entidade
fiscalizar a existência
membros as carreiras
OAB
existência de
entidade dos
dos membros
da
carreiras jurídicas
jurídicas da
União (Procuradores Federais,
da Fazenda
Advocacia-Geral da
Advocacia-Geral
da União
Federais, Procuradores
Fazenda Nacional
Procuradores
Procuradores da
Nacional e Procuradores
do
Lei
do Banco
Banco Central
Central do
do Brasil),
verifica-se que a matriz
matriz tenitorializada
territorializada prevista no art. 10, §5 2°,
da Lei
Brasil), verifica-se
2ª, da
de prestigiar
administrativa mais
8906/94 seja
8.906/94
revisitada a fim
fim de
interesse público
público em uma organização administrativa
mais
seja revisitada
prestigiar o interesse
eficiente, sem,
sem, evidentemente,
evidentemente, desprestígiar
desprestigiar a importância
da Advocacia
Advocacia para a defesa
eficiente,
defesa e evolução do
importância da
de intensa
Estado Democrático
Democrático de
Direito. Em
administrativa da
Estado
de Direito.
intensa e dinâmica
dinâmica reorganização administrativa
da
Em tenpos
tempos de
Advocacia Piiblica
Pública Federal
Federal e do
da União,
do próprio Poder
visa
única
Judiciário da
Advocacia
P oder Judiciário
visa
única
exclusivamente
exclusivamente
União, que
e
que
mais eficaz,
proporcionar uma prestação jurisdicional
jurisdicional menos
de
metros custosa e mais
eficaz, equipes
equipes de
trabalho desterritorializadas,
do GOEFFI
trabalho
desterritorializadas, já reconhecidas
reconhecidas como inovadoras
vide caso do
inovadoras - vide
GOEFFI fundamentais para
serão
melhoria do
nacionahnente pela PGFN.
serão fundamentais
do serviço
serviço público prestado nacionahnente
PGFN. A
para a melhoria
de trabalho,
do
de
fluxo
demandas
especialização de
de tarefas,
tarefas, a equalização
equalização da
da força de
do
fluxo
de
demandas
e o
trabalho, a otimização
especialização
otimização
incremento
da eficiência
do órgão
tais iniciativas
iniciativas terão
incremento da
eficiência do
portais
terão como principal
beneficiário o
órgão proporcionados por
principal beneficiário
contribuinte
brasileiro.
conti-ibuinte brasileiro.
15.
15.

membros das
das carreiras
l6.
da Advocacia-Geral
dos membros
Advocacia—Geral da
da União
carreiras jurídicas
União (Procuradores
16.
Exigir
Exigir dos
jurídicas da
Nacional e Procuradores
Federais, Procm'adores
Fazenda Nacional
Procuradores do
Central do
Banco Central
Federais,
Procuradores da
da Fazenda
do Banco
do Brasil) que
que a cada
cada
mudança de
mudança
de atribuição
atribuição ou
competência
desses
núcleos,
que,
no
futuro,
podem
ser
nacionais,
regionais
ou
desses
competência
núcleos,
ou
ser nacionais,
da OAB
estaduais, alterem
toda a mensagem
estaduais,
alterem suas inscrições
OAB contraria
contraria toda
de modernidade
modernidade e
inscrições nos quadros
quadros da
mensagem de
efetividade
efetividade administrativa
administrativa em prol da
da qual militam
militam toda
podería ser
ser diferente,
toda a sociedade
sociedade e, como não poderia
Brasil.
a Ordemdos
Ordem dos Advogados
do Brasil.
Advogados do
atual contexto
No atual
de virtualizaçao
No
demandas e escassez
contexto de
da qual é
virtualização de demandas
orçamentária, da
escassez orçamentária,
de 21 dc
Portaria ME
exenplo
ME nº
ii° 424/2019,
424/2019, de
determinou,
a
de agosto de 2019, que
exemplo a Portaria
entre
outras
determinou,
medidas,
que
de
treinamento e capacitação de
relacionadas a treinamento
de servidores, aquisição de
suspensão de novas
novas contratações relacionadas
suspensão
17.
17.

re d ê ^

da PGFN,
remunerados da
bons
bens ec mobiliário,
mobiliário, além
além da
da redução do
do quadro de
de estagiários
PGFN, a compreens
co n p reen sáç e
estagiários remunerados
da Ordem
Ordem dos
dos Advogados do Brasil
Brasil são
fundamentais para
para que os procuradores
procuradores tenha
tenhm
são fmidamentais
colaboração da
de
individualmente,
de
ônus
forma desteniton'alizada,
segurança
necessária para
destenitorializada, sem
co
sem o ônus de arcar, individualmente, co'l
segurança necessária
para atuar de forma
eficiente o Estado
iniciativa que busca
busca tornar
os ganhos
sociais desse
de iniciativa
tomar mais
mais eficiente
Estado brasileiro.
brasileiro.
desse tipo de
ganhos sociais
A
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CONCLUSÃO
CONCLUSÃO
do processo
referência ao Sr.
Presidente.
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Ref.;
Protocolo n. 49.0000.2019.010402-6.
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CERTIDÃO
DE REV
C
ER TID Ã O DE
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Ofício n. 600/AGU.
Origem: Advocacia-Geral
União. Ofício
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constam.
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Certifico que
nesta data,
data, no
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sob o n. 4900002019.01-0402-6/COP,
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2019.010402-6/COP.
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CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA
automática do
Certifico, nesta data, a distribuição
distribuição automática
do processo
processo em referência,
referência, por
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GREICE FONSECA
Federal GREICE
meio de sorteio
sorteio eletrônico,
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FONSECA STOCKER,
meio
STOCKER,
8.906! 1994 (EAOAB).
Geral da
da Lei
nos termos
do art. 71 do
do Regulamento
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(EAOAB).
termos do
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Ref.:
49.0000.2019.010402-6/COP.
Proposição n. 49.0000.2019.010402-6/COP.
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CFOAB.
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Anexos:

Proposição n. 4900002019.010402-6.COP.PDF
49.0000.2019.010402-6.COP.PDF
Proposicao

P ara registro,
registro, solicita-se
solicita-se a
a
Para

V.Exa. a
V.Exa.
a confirmação
confirmação do
do recebimento
recebimento da
vresente mensagem eletrônica.
eletrônica.
da presente

Prezada Conselheira
Prezada
Conselheira Greice
Stocker.
Greice Fonseca
Fonseca Stocker.
A Secretaria
Secretaria do
do Conselho
Conselho Pleno,
intermédio do
abaixo e por
A
Pleno, por intermédio
do link
lin k abaixo
encaminha cópia integral do
do
por anexo, encaminha
relatoria de
conforme distribuição automática,
processo descrito,
descrito, sob
sob a relatoria
de V.Exa.,
informando a sua inclusão
inclusão na
automática, informando
V.Exa., conforme
“Ordem
Conselho Pleno
Ordem do
do dia/pauta
de julgamentos do
do Conselho
da sessão
sessão ordinária
ordinária do
do mês
mês de
de OUTUBRO/2019:
OUTUBRO/2019:
Pleno da
dia/pauta de

A

Proposição n. 49.0000ªº199104m42-6/C0P
49.0000.2019.Q10402-6/COP
Proposição
Advocacia-Geral da
União. Ofício
da União.
Ofício n. 600/AGU.
6G0/AGU.
Origem: Advocacia-Geral

30 do
50 do
Pedido de
Assunto:
contido no é§ 3®
Assunto: Pedido
de nova
nova apreciação
apreciação quanto
do art. 5®
do Provimento
Provimento n. 178/2017,
que
178/2017, que
quanto ao contido
transferência da
sobre normas e procedimentos para
para transferência
para a inscrição suplementar
da inscrição principal e para
"Dispõe sobre
da Ordem
Ordem dos
dos Advogados do
do Brasil."
nos quadros da
Relatora:
Conselheira Federal
Federal Greice
Greice Fonseca
Fonseca Stocker
Stocker (RS).
Relatora: Conselheira

Link
htt ://s.oab.or .br/ oc/co !Pro osicao%20n.%2049QOOOO.20i9.010402-6.COP. df
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Ref.: Proposição
Ref.:
Proposição n. 49.0000.2019.010402-6/COP.
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Com são Nacional de Advºcacia Pública
402 6
ª 49
zm
9
lnteressada: AdvacaclatGeral da unlão

Assunta: Pedido de nova apreciação quanto ao conlldo no gzº do art. sº do Provimento
n.“ 173/2017, que dispõe sobre normas e procedimentos para transferência da lnscrlção
Erasll.
pr erpal e para a inscrlção suplementar nos quadms da Ordem dos Advogados da

EARECER

]

Re aturln
Recem os autos eletrõnloos em data de 14 de outubro de 2019.

Cuidarse de ofl' a encamlnhadn pelo Exmo, Sr. Advagadcheral da Umão,
direcionado ao Presldente do Conselho Federal da OAB, datado de 02 de outubro de
1019, por meio da qual se pugna por uma nova apreclação quanto ao conttdo no 530 do
art. sº do Provlmento ".º 178/2017, de modo a permltlr uma atuação desterrlto iallzada
aos advogados públicos.
expeurente, sustenta que, tradlclonalmente, a atuaçãa dos advogados
Dúbllccls lotados nas unidades regionais, estaduais e seccionals estava reslrlla à
abrangência temt ' de sua respectlva unldade de lotação, não suscltando nenhuma
dlsmssão acerca da neoessldade de inscnção suplementar em conselnns secclonais da
No

I

Ordem dos Advogados do Erasll.

entanto, consoante se narra, dwersos fatores contrluuiram para uma
stgnlncatlva alteraçao desse quadm, como a virtuallzação dos processos Judi: 's,
permttlndo que os advogados publreos lotados em qualsquer unrdades possam atuar
nesses processºs; o alto custo de manutenção de unldades flslcas, o que levou a
Nm

ProcuradorlarGeral da Fazenda Nacional a .nstltulr unldades excluslvamente vlrtuais, com
atuação desterrimriallzada; a necessldade de apresentar melhores resultados ncl servlço
publleos prestado, com a (nação de equipes vlrtuals dedicadas exclusivamente a

,

7
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determinado tema ou atividade; e a necessidade de aproveitar melhor a força de
traoaino da nau. Dita forma de trabalho, segundo defendeu o Advogadosseral da União,
tem respalda no an 38, 540, da Lei n.º 13.327/2ms, que permite o exercício da
advºcacia institu ional, em processo judicial ou administrativo, em qualquer iocaiidacie
ou unidade da federação.
Desse modo, a proposta da AGU e' de que esta OAB venha a permitir uma
atuação desterritorializada aos advogados publicos, revisitando e ampliando o art. sº,
do proiiimente n.º 175/2017, por haver se tornado insunciente para atender ao
novu modelo de advocacia pública.

aº,

anexo ao ofiCio, ha um estudo da Procuradoria-Geral Federal, de
setembro de 2019, cujo título é “Inscrição Suplementar de Advogados Públicos Federais e
Atuação oesterntoriaiizada: () contexto das equipes de aito desempenho", em que se
demonstra com números e va s outros argumentos, a necessidade da reVisao proposta
Em

peio Advogadoserai.

Também em anexo, constª a Nota Técnica ri.º 0203712019, de 16 de
setembro de 2019, da PmcuradorlasGeral da união, da mesma forma demonstrando com
números e informações diversas, a fim de embasar a demonstração de que a advocacia
públtca federal possui estruturas que atuam de forma desterritorlalizaoa, mas com
caráter permanente, de sorte que essa exigência de inscrição suplementar não se
mostraria adequada para essas situações.
Finamente, há a Nota SEI n.ª 41/20IQ/Cm/PGACET/PGFNVME, de 23 de
setemoro de 2019, da Procurado Geral da Fazenda Nacional, demonstrando como se
da' a rotina das Unidades Virtuais da PGFN.
despacho datado de 02 de outubro de 2019, o Presidente do conselho
Federal da OAB despachou a matéria ao conselho Pleno, corri dis iouição a conselheira
Federal Greice Fonseca Stocker, e inclusãn em pauta para o mês de outubm passado.
Em

49, ha' despacho da Conselheira Relatora, datado de 07 de outubro de
a a natureza da matéria, instaurou diligência, determinando
2019, em que, tendo em
o encaminhamento dos autos a prévia manifestação da desta Comissão Nacional de
A fl.

Advocacia Pública.

NADIDNALK'J

por despacho do sr.

Os autos foram dismhm'dos a este membro,

Presidente da CNAP, cºnforme H. 53 dos autos.
é a Relatório

;

Parecer

Segundo Já retarado, o pedido durecmnado a esta OAB, pur parte da
Advocacia-Geral da Umãn, dlz respawn à necessidade de revisão do em. 50, 530, do
Provvmento n.º 175/2017, a «m de que se passa permmr aos advogados públicos uma
atuação desterrltnrlahzada.
Assim versa a

ama redação do Provimento

n.“ 178/2017, do Consema

Federal da OAB, que drspõe sobre normas e procedimenws para translerêncla da
inscrição principal e para a mscriçãc suplementar nos quadros da Ordem das Advogadºs
de Bras1|,espec|fvoamente na dispasiuva cuja mudança pretende a A5
5ª a advogada m mspensada de comumtar » exercido emma/ da pmvrsão,

m

assrm cansrderada .= mlervcrrçãajuri/ua! em até 5 (cmm) causas por ana, acima da
qual se nlmga a 1n5<n5ão sun/emanar,
(

J

53“ É

Ermmds a amaª'a eventual

www
”»an

esmas

gm rºmrsgâu gruª; de gaba/luz MM;-mgª; au mulrrões mesmº (ara na área
ga sua mmªo aesde que a a mªmã tamªnha Wanna, aos
Seu/Amar; de angem A na gamª ,; rebgâu de admitª;
desfªz-151105 a lmalrgade
,; arm & sua alugª” ressalvada ,a atuaçãº, na

(mm

advomua furada

;

,

fato, na pmmmanm já houve por considerar em alguma mamaa a
sustentada evolução a que se fez menção nn anao da AGU, ao permmr a atuação dos
advogadºs púnucns fora de sua área de lotação. A grande questão, que ora se busca a
revisão, é que a permissão dada pelo Provwmenla n.º 178/1017 foi para a atuação
eventual e provusóna, com neceSSAdade de
cação aos Conselhos Seccionais do prazo
De

—

de atuação dos advogados públicas.
A AGU u

za como base normauva de seu pedido de revisão do parágrafo

em referêncwa o art. 39, 540, da
prevê:

Le!

n.ª 13.327, de 29 de julho de 2015, que asslm

m

NACIGNAL
35, sao pmrmgallvas dos att./pentes das eargos de que tram este aprmla,
sem well/iza daquelas prevrsras em outras normas-

m
(

)

4ª Reãggltadas as emm/ções de cada um das camas Menna/lang; "este
ser exemda em gmresso udlggl Qu
magno/a a aMeaua

;

gªmlmskralll/D

"DIMM

em gua/quel legalidade ou

designª” elaa mnlgdemmgemmg

nidade da

Fwadaj

que aos Advogados da união, Procuradores da
Fazenda Nacional, Procuradores Federais, Procuradores da Banco Central do Brasil e aos
integrantes dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medlda
Provlso'rla n.º 212943, de 6 de setembro de 2001, a Dussibllldade de Exemicln da

Estabeleceu'se, pois, em

lei,

,

lnstltucional aquela que se da' em representação ao respeaívu ente 7, em
pmcessos Judiciais eu administrativos, em qualquer localidade ou unidade federativa.
advoca

'
ento n.“ 173/2017
Desse modo, faz-se necessário :ompatl llzar o Pro
com o comando legal acima referido, em especlal em decorrência de uma série de
questões que foram expostas pelo Advogado-Geral da união em seu OfÍClO e bem
detalhadas pela PGF, PGU e PGFN em seus estudos (écnlcos.

:. grande questão e que, na realidade atual, a deslemtorialização da
atuação dos advogados públlcos, em nível federal, não ocorre mais eventualmente ou

prowsoriamente, mas em caráter permanente.
utilização rotineira e aperfeiçoada de ferramentas eletrônicas internas,
como D SAPIENS, ou externas, como O prºcesso judlclal ele(rônlcu PIE, demonstram
que a eeu passa por uma nova realidade, em que se prlma por uma raclonallzação da
gesbão de pessoal, na busca da el'i nela e da produtivldade.
A

,

Procuradorlarseral Federal tem atuado de forma desterrltorlallzada, Cum
equipes especializadas em determinados temas ou áreas, a exemplo da “equipe nacional
de cobrança" e das "equipes regionais em benefício de capacidade”, 'equipes regionals
de turmas recursais", “equipe regional de melo ambiente", “equipe regional de matéria
trabalhista" e "equipe regional de materia administrativa". Os liidlces estatísticos de
sucesso jUdICIaI demonstram o acerto, por parte da PGF, na adoção de tal estratégia. o
A

traballio desterritorializado tem propiriade especialização, ganho de produtivldade e tem
mntrlbuída para a melhoria dos programªs Socloamblentals da Inslllulçãc.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Uníãu também bem demonstrou a

O
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importância dessa atuação fora dos limites da lotação/Inscrlção de seus advogados
Dentre as experiências exitosas apontadas, estao os Grupos Regionais de Atuação
proativa, que atuam na defesa da probidade extraiudiciai e na recuperação de ativos
extrajudiciais; Coordenações Regionais de Pessoal cmi, Militar, Serviço Público,
Recuperaçãu de Ativos e Defesa da Probidade, dentre outras situações. Segundo se
demonstrou, ditas iniciativas têm proporcionado altos ganhos de eficiência e
prºdutividade, uniformidade (qualidade) e eficácia (resultados) na atuação, com evolução
na taxa de sucessoiud ai, de 49,2% em 2017 para 61,8% em agosto de 2019.
Do mesmo modo, na ProcuiadariasGeral da Fazenda Na

nal, há as

PmcuradºriaS—Reglanals,que demonstram
atuação desterritorializada, normalmente relacionadas às atiwdades de gestão e de
cobrança da dll/lda ativa da união. o êxito de tais unidades decorre, como demonstrado,
da especialização das tarefas, da equalização da força de trabalho, da otimização
a pa
do fluxo de demandas e do incremento da eficiência do órgão, tendo o contribuinte como

unidades Vlrwais (uv's), em (ada uma das

5

principal tienen
o
hum realçar que a questão ora proposta pelo AdvogadasGeral da Li
não cuida de buscar da me a aquiescênciª ou a simpatia acerca da ut ação do
teletrabalho ou do “home omce". A discussão aqui não e essa. o que nao faz sentido e se
É

exigir, no atuai cenário, que os advogados odoiioos, a cada mudança de atribuição ou

precisem requerer instrições
suplementares em cada uma das Secclonals, acarretando-ines preiuizos e contrariando a
dos

competência

núcleos

desterritoriaiizaoos,

pretendida eNt'lêncla.
preciso, outrossim, considerar e ponderar as restrições orçamentárias por
que passam os orgãos da Administração Federal. A atuação desterritorializada facilita
enormemente a ima atuação Judicial dos órgãos da AGU, ao propiciar melhor distribuiçãº
de sua força de trabalho, por setores, temas ou reg es especincas, sem e necessaria
Vinculação física ao Estado em que se encontra inscrito o advogado/procurador.
É

insta ressaltar, por igual, que tal atuação desterritorializada, hoje presente
na advocacia pública federal, confere indiscutivelmente maior agilidade a trami

ção das

ito
demandas de massa, como ocorre em inúmeras ações que envolvem o
Administrativo, o Direito Previdenclárlu e o Direito Tributa , de modo que essas
unidades Virtuais acaaam por gerar aeneticios diretos ao ]urlS icionado e tamaem aos
que exercem a advocacia privada e representam aqueles que litigarn contra o poder

NACIONAL (ll

publico.

Temase noticia de que alguns advogados públicos iederais vêm recebendº
natincaçaes, da pane de Conselhos Secclonais, a nm de que façam suas inscrições
suplementares, sob pena de instauração de procedimento etioordisciplinar. Neste
cenário, muitos têm solicitada a desllgamenlu dessas unidades, porque sofreriam

enormes preiuizos nnanceiras, se precisassem recolher anuidades em todos os estados
da federação em que atuam, ou então se sujeitanam ao risco de precisarem responder a
procedlmentos eticordisCiplinares.
Se este Conselho Federal da OAB nãe tomar em conta u fato de que as
unidades virtuais nao mais exlstem de modo excepcional e provisório, mas algumas tem
funcmnªmenlo permanente, fatalmente estaremos diante do esvaziamenm desses
grupos deslemlunalizades e os processos judlmals sob suas respunsabllldades voltarão a
ter uma tramitação mais lenta, ia que sera quase impossivel recrutar colegas dispostos a
integrar esses nucleos.
Fazrse mister, portanto, que o Conselho Federal da OAB revi te, como
bem sugeriu o Advagaddreeral da União, a vaimenlo n.º 175/2017, que aborda a
necessidade de inscrição suplementar. com efeito, o 53º do art. sº, que permite a
atuação desterrltonalizada, mas de modo eventual e pruvlsórlo, não mais atende a
realidade fa'tlea dos advogados púhllcos federais.
não podemos pensar numa auto ção generica e
permanente a todos DS advogados públicos federais No entanto, para aqueles que atuam
em cargos em comissão, grupos de traballio, unidades Virtuais, equipes espec zadas,
forças'tarefas ou mutirões, alnda que fora da área de lotação, a permissão não deve
mais ser apenas eventual e provisoria, Ja' que poa parte dessas equipes ou unidades tem
Por evidente,

sido instituido de forma permanente e deflnllíva.
necessário também, por decorrência lógica, alterar a redação do
atual gaª da mesmo artigo, Visto que este fala na necessidade de o advogado público,
quando transcorrido o lapso de tempo informado, providenciar a transferêncla da
inscriçao principal ou ped
erica das atividades na Seccional em que se acha inscrito e
promover a inscrição suplementar na Secclonal onde passou a atuar com habttualidade.
Farrse

Tªl exigencia perde a razão de ser quando se cuida das equipes desterritar zadas em
caráter permanente. Não e, por outro lada, o caso de se sugerir a revogação do
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disposmvu, em razãu de que coexistem às equipes permanentes o exe
de sorte que,
em comrssão e algumas forçatharefas, grupos os trabalho ou muwões,
das
nesses casos, em renda natureza excepnonal ou temporária, nnda a atuação
de “(ºnça e
mesmas, é de persvsur a necessrdade da transferênma ou o pemdn

requenmemo de mscnçâo Suplementar.
titulo de sugestão, propãerse a segumle redação para o art. sº, 5530 e
A“, do prevrmenm n.“ 178/2017, de modo a atender ao legíumo pleito da Advacacwar
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exposto, manifesto-me, em conclusão, peía revisão da redação
das ggaº & Atº do art. 5ª do Prºvimento nº 175/2017, de muda a que a permlssân de
atuação fora da área de lotaçãº dos advogados púhhcos, para as unidades virtuais ou
equipes especrahzaaas, não mas se dê em caráter provisóno & eventuai, respeitandmse
evidentemente a necessmaae de Informação ao Conselho S&cxonal de ongem & de
desuno, a rewação das advogados uúmicos e a finaHdade de sua atuação, bem (uma a
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vedação à atuação na advocacia pnvaúa, nos termos da redação acima sugerrda,
É

como voto.
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CERTIDÃO DE REMESSA
Ref.: Processo ...º 4938001019»!anólCNAP/GAC

Assumo: Pedido de nova apreciªção quanlo ao comida no & 3" do an., sº do Provimenlo nv
173/2017. que "Dispõe mhre normas e pmccdimeulos para transferência da inscrição principaw =
du Brasil."
pau ª inscrição 5up|emcnlar nus quadros da Ordem dos Advogados
cumprimemn a deliberação da Cnmissãn Nacional de Advocacia Púbhca
ao Conselho Pleno, após o cumprimento do despacho de folha 49.
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Ref.: Proposição n. 49.oouo,zmº.ommm/COP.
CONCLUSÃO
Faço os autos da proposição em referência mnclusus ao Presidente:,
cenifícando. "em data. a solicitação da Relatorª no senlido da redistribuiçãº do
processo. lendo em vista () término do período de suplência.

Brasília, 03/12/2019.
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Ceruãco. nem dam. a redismbuueãu aulomàrica do processo em referência,
Federal CLÁUDIA ALVES LOPES
pur meio de semeio Ele(rôuicu, ao(à) CunsclheiroM)
BERNARDINO, nus termes do an 72 do Regulamemo Geral da Lei n 8306/1994
(EAOAB),

Brasília, 03 de denmbro de 2019.
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Samara Mateus de Oliveira
De:

CFOAB.GOC.ConseIho Pleno

Enviado em:
Para:

terça—feira, 3

Assunto:

de dezembro de 2019 10:49
Claudia Alves Lopes Bernardino
Paulo Torres Guimarães
CFOAB. Relatoria. Conselho Pleno. Pauta DEZEMBRO/2019. Proposição n.

Anexos:

4900002019.010402-6/COP.
Proposicao n. 4900002019.010402—6.COP.PDF

Cc:

Para registro, solicita-se a

V.Exa.

a confirmação do recebimento da presente mensagem eletrônica.

Prezada Conselheira Cláudia Alves Lopes Bernardino.
A Secretaria do Conselho Pleno, por intermédio do link abaixo e por anexo, encaminha cópia integral do
VAprocesso descrito, sob a relatoria de V.Exa., conforme redistribuição automática, informando a sua inclusão
e na Ordem do dia/pauta de julgamentos do Conselho Pleno da sessão ordinária do mês de DEZEMBRO/2019:
'

Proposição n. 4930002019.01040_2_-6/COP

Origem: Advocacia-Geral da União. Ofício n. 600/AGU.
Assunto: Pedido de nova apreciação quanto ao contido no & 3º do art. Sº do Provimento n. 178/2017, que
"Dispõe sobre normas e procedimentos para transferência da inscrição principal e para a inscrição suplementar
nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil."
Relatora: Conselheira Federal Cláudia Alves Lopes Bernardino (AM).
Link do processo: http://s.oab.org.br/,qoc/cop/Proposicao%20n.%2049.0000.20! 9.0 I 0402-6.COP.pdf
Obs.: Autos em secretaria.
Atenciosamente,

Mªlªi.
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Samara Mateus de Oliveira

Técnica-ãerídica — Conselho Pleno
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Proposição n. 49.0000.2019.010402-6/COP
Origem: Advocacia-Geral da União. Ofício n. 600/AGU.

Assunto: Pedido de nova apreciação quanto ao contido no & 3º do art. Sº do Provimento n.
178/2017, que "Dispõe sobre normas e procedimentos para transferência da inscrição principal
e para a inscrição suplementar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil."
Relatora: Conselheira Federal Cláudia Alves Lopes Bernardino (AM).

RELATÓRIO
O presente processo originou-se do Ofício AGU 600, datado de 02 de outubro
de 2019, encaminhado pelo Exmo. Sr. Advogado Geral da União ao Presidente do Conselho

Federal da OAB, objetivando uma nova apreciação quanto a disposição contida no parágrafo
3º do artigo Sº do Provimento 178/2017, com vistas a permitir uma atuação desterritorializada
aos advogados públicos.

.

Alega que anteriormente a atuação dos advogados públicos, lotados nas
unidades regionais, estaduais e seccionais restringia-se a abrangência territorial de sua
respectiva unidade de lotação, não carecendo de inscrição suplementar em seccionais da Ordem
dos Advogados do Brasil.
O alto custo de manutenção das unidades físicas em paralelo com o advento
dos processos judiciais eletrônicos, virtualização dos processos e outros aspectos tecnológicos

que vieram a permitir que os advogados públicos lotados em quaisquer unidades pudessem
atuar nesses processos, fizeram com que a Procuradoria da Fazenda Nacional instituísse
unidades exclusivamente virtuais, com atuação desterritorializada.

Por outro lado, a necessidade de apresentar melhores resultados nos serviços
públicos prestados bem como aproveitar melhor a força de trabalho da AGU, fez com que
fossem criadas equipes virtuais dedicadas exclusivamente a determinado tema ou atividade.
Em razão desse novo cenário evolutivo, vem a AGU solicitar desta OAB um
da
reexame
questão, permitindo a atuação desterritorializada aos advogados públicos,
revisitando e ampliando o artigo 5º., parágrafo 3º., do Provimento 178/2019, em razão deste
normativo ter se tomado dissonante da necessidade de atuação da advocacia pública.
Em anexo ao oficio vieram a Nota Técnica n 02037/2019 da Procuradoria
Geral da União, e um estudo denominado: “Inscrição Suplementar de Advogados Públicos
Federais e Atuação desterritorializada: o contexto das equipes de alto desempenho “, elaborado
em setembro de 2019, pela Procuradoria Geral Federal, ambos contendo fatos e dados
numéricos que embasam a necessidade da revisão proposta.
Além dos documentos retromencionados há também a Nota SEI no
41/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, de 23 de setembro de 2019, que explica como ocorrem as
rotinas das Unidades Virtuais da PGFN.
O processo foi inicialmente incluído na pauta de julgamentos de outubro de
2019, tendo sido distribuído para a Conselheira Federal Greice Fonseca Stocker, a qual em 07

outubro de 2019, proferiu despacho instaurando diligência e determinando o
encaminhamento dos autos à previa manifestação da douta Comissão Nacional de Advocacia
Pública do Conselho Federal da OAB (fls. 49).
de

Encaminhado à Comissão Nacional da Advocacia Pública, o processo foi
distribuído para análise e elaboração de parecer ao ilustre membro, Doutor Marco Aurélio
Ventura Peixoto.
Em seu Parecer, fls. 56 a 62, o Doutor Marco Aurélio Ventura Peixoto destaca
que:

Ao permitir a atuação dos advogados públicos fora de sua área de
lotação, o Provimento 178/2017 já houve por considerar de alguma
forma a sustentada evolução a que se faz menção no Oficio 600 da
AGU;
. Todavia, a permissão a que se refere o Provimento é para a
atuação eventual e provisória, com necessidade de indicação aos
Conselhos Seccionais do prazo em que esta atuação ocorrerá;
. Estabeleceu-se em lei que os Advogados da União, procuradores
da Fazenda Nacional, Procuradores Federais, Procuradores do Banco
central do Brasil e aos integrantes dos quadros suplementares em
extinção previstos no art 46 da Medida Provisória n 2.229-43, de 6 de
setembro de 2001, a possibilidade de exercício da advocacia
institucional — aquela que se da em representação ao respectivo ente —
em processos judiciais ou administrativos, em qualquer localidade ou
unidade federativa.
. Isto posto, e necessário compatibilizar o provimento 178/2017
com o comando legal retromencionado, consoante fartamente exposto
no Oficio AGU 600 e demais documentos que o embasam;
. Entretanto, o ponto crítico é que a desterritorialização da atuação
dos advogados públicos, em nível federal, não se dá mais
eventualmente, mas sim de forma permanente;
o
A utilização rotineira e aperfeiçoada de ferramentas eletrônicas e
tecnologias demonstram que a AGU passa por uma nova realidade,
caracterizada pela racionalização da questão de pessoal e na busca da
eficiência e produtividade.
e

O Parecer do Douto representante da CNAP, conclui pela procedência do
pleito com a revisão da redação dos parágrafos 3º e 4º do provimento 178/2017, de forma que

a permissão de atuação fora da área de lotação dos advogados públicos, para unidades virtuais
ou equipes especializadas , não mais se dê em caráter provisório e eventual, e a título de
sugestão , propôs que fosse adotada a seguinte redação para o artigo Sº, parágrafos 3º e 4º do
provimento 178/2017, de modo a atender ao pleito da Advocacia Geral da União :

jê3º : E permitida a atuação de

advogados públicos em cargos em
comissão, grupos de trabalho, unidades virtuais, equipes
especializadas, forças—tarefas ou mutirões mesmo fora da área de sua

lotação, desde que a autoridade competente informe aos Conselhos
Seccionais de origem e de destino a relação de advogados públicos
nomeados ou designados e a finalidade de sua atuação, ressalvada a
atuação na advocacia privada.

ê4º

:

Para casos

de atuação em cargos em comissão, grupos de

trabalho, unidades virtuais, equipes especializadas, forças-tarefas ou
mutirões, que por natureza se dão em caráter excepcional e
temporário, finda a atividade, o advogado publico deve proceder a
transferência da inscrição principal ou pedir licença da atividades na
seccional em que se acha inscrito, na forma do art. 12, I, da Lei n. 8. 906,
de 04 de iulho de 1994 , e promover a inscrição suplementar na
Seccional onde passou a atuar com habitualidade.
Encerrado o período de suplência no exercício do cargo da Relatora destes
da
ilustre
Conselheira
Greice Fonseca Stocker, foi o processo a mim redistribuído e
autos,
incluído em pauta de 10 de fevereiro de 2020.
Este é, em síntese, o relatório.

VOTO
Como bastante detalhado no relatório, a questão a ser apreciada por este
colegiado envolve o pedido originado no Oficio AGU n. 600, requerendo a nova apreciação
quanto ao contido no parágrafo 3º do art. Sº do Provimento n 178/2017, que “Dispõe sobre
normas e procedimentos para a transferência da inscrição principal e para a inscrição
suplementar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
O cerne da questão reside no fato da necessidade de mudança da forma de

trabalho pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

Esta necessidade de mudança ocorreu em vista do alto custo de manutenção
das unidades físicas em paralelo com o advento dos processos judiciais eletrônicos,
virtualização dos processos e outros aspectos tecnológicos que vieram a permitir que os
advogados públicos lotados em quaisquer unidades pudessem atuar nesses processos, fizeram
com que a Procuradoria da Fazenda Nacional instituísse unidades exclusivamente virtuais, com
atuação desterritorializada.
Fato de que a atuação desterritorializada hoje presente na advocacia pública
federal, confere indiscutivelmente maior agilidade as demandas de massa, como ocorre nas
inúmeras ações envolvendo direito administrativo, direito previdenciário, direito tributário de
modo que essas unidades acabam por gerar benefícios ao jurisdicionado e também aos que
exercem a advocacia privada e que e que litigam contra o poder público.
E necessário admitir que as unidades virtuais, por todo o exposto, constituem
realidade
mais em caráter excepcional e provisório, como no início, mas muitas em
não
e
uma
funcionamento permanente, sob pena de se elas forem extintas voltaremos a ter os processos

%% &;W
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tramitando nos moldes anteriores, o que significa dizer que perderiamos todos os benefícios da
agilidade e volume .
Como bem sugeriu o Parecer da CNAP, e' essencial que o CFOAB reveja os
termos do Provimento 178/2017 que já tratam da atuação desterritorializada, mas de modo
eventual e provisório por não mais atender à realidade fática dos advogados públicos federais.
Obviamente, não é uma questão para ser tratada de maneira genérica e
permanente com uma regra única e que seja aplicável a todos os advogados públicos federais.
Mas sim, cuidar que a permissão aos que atuam em cargos em comissão, grupos de trabalho,
unidades virtuais, equipes especializadas, forcas—tarefas ou mutirões, não apenas em caráter
eventual e provisório, uma vez que boa parte dessas equipes ou unidades tem sido instituídas
de forma permanente e definitiva.
Pelo exposto e tratando-se de proposição que poderá trazer como resultado a
alteração dos êê 3º e 4º do Provimento 178/2017, voto, preliminarmente, pela admissibilidade da
relevância da matéria.
Enaltecendo as iniciativas constantes destes autos Íilio-me as alegações
expendidas no douto parecer da CNAP e adiro a proposta de redação a seguir que visa à alteração dos
&&

3º e 4º do Provimento 178/2017:

Redação atual

Redação proposta

Art. 5º:

Art. 5º:

(...)

(...)

ê

3º É permitida a atuação eventual e
provisória de advogados públicos em cargos
em comissão, grupos de trabalho, forçastarefas ou mutirões, mesmo fora da área da
sua lotação, desde que a autoridade
competente informe aos Conselhos
Seccionais de origem e de destino a relação
de advogados públicos nomeados ou
designados, a finalidade e o prazo da
atuação, ressalvada a atuação na advocacia
privada.

ê3º É permitida a atuação de advogados
públicos em cargos em comissão, grupos de
unidades
trabalho,
virtuais,
equipes
especializadas, forças-tarefas ou mutirões
mesmo fora da área de sua lotação, desde que
a autoridade competente informe aos
Conselhos Seccionais de origem e de destino
a relação de advogados públicos nomeados ou
designados e a finalidade de sua atuação,
ressalvada a atuação na advocacia privada.

4º Transcorrido o lapso de tempo
informado, na forma do & 3º, o advogado
público deve providenciaratransferênciada
inscrição principal ou pedir licença das
atividades na Seccional em que se acha
inscrito, na forma do art. 12, I, da Lei n.
8.906, de 04 de julho de 1994, e promover a

ê4º Para casos de atuação em cargos em
comissão, grupos de trabalho, unidades
virtuais, equipes especializadas, forçastarefas ou mutirões, que por natureza se
dão em caráter excepcional e temporário,
finda a atividade, o advogado público deve
proceder a transferência da inscrição
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inscrição suplementar na Seccional onde principal ou pedir licença da atividades na
seccional em que se acha inscrito, na forma
passou a atuar com habitualidade.
do art. 12, I, da Lei n. 8.906, de 04 de julho de
1994, e promover a inscrição suplementar na
Seccional onde passou a atuar com
habitualidade.
E como voto.
Brasília, 10 de fevereiro de 2020.
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Relatora
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2.157ª Sessão Ordinária do Conselho Pleno
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
Incluído na pauta de:

3

de dezembro de 2019.

Proposição n. 49.0000.2019.010402-6/COP

Origem: Advocacia-Geral da União. Ofício n. 600/AGU.
Assunto: Pedido de nova apreciação quanto ao contido no & 3º do art. Sº doProvimento
n. 178/2017, que "Dispõe sobre normas e procedimentos para transferência da inscrição
principal e para a inscrição suplementar nos quadros da Ordem dos Advogados do
Brasil."
Relatora: Conselheira Federal Cláudia Alves Lopes Bernardino (AM).
Presidente da Sessão: Felipe Santa Cruz
Secretário: José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral

CERTIDÃO
Certifico que o Conselho Pleno, ao apreciar o processo em referência, em
sessão realizada no dia 10/02/2020, proferiu a seguinte decisão: “Após a leitura do
relatório e voto pela Relatora, manifestaram-se os Conselheiro Marcello Terto e Silva
(GO), Rafael Braude Canterji (RS) e Olavo Hamilton Ayres Freire de Andrade (RN), 0
Presidente Cassio Lisandro Telles (PR), os Conselheiros Alexandre Ogusuku (SP),
André Luiz de Souza Costa (CE), Vilson Marcelo Malchow Vedana (DF) e Marina
Motta Benevides Gadelha (PB), 0 Membro Honorário Vitalício Cezar Britto, os
Conselheiros Ulisses Rabaneda dos Santos (MT), Maria Cristina Carrion Vidal de
Oliveira (RS) e o Presidente Carlos José Santos da Silva (CESA). Em razão de pedido
de vista formulado pelo Conselheiro André Luiz de Souza Costa (CE), foi o julgamento
do processo adiado em razão da concessão de vista coletiva.”
Brasília, 13 de fevereiro de 2020.

Samara Mate

Técnica-Jurídica
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2019.010402-6/COP.

REMESSA
Certifico a remessa, nesta data, dos autos do processo em referência, em
meio digitalizado, aos membros do Conselho Pleno, considerando o pedido de vista
coletiva concedido na sessão ordinária realizada no dia 10/02/2020, em atenção ao que
dispõe o art. 95, parágrafo único, do Regulamento Geral do EAOAB, contendo 76 fls. e
1 volume.
Brasília, 19 de fevereiro de 2019.

Samara Ma
Técnica—Jurídic
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Paulo Torres Guimarães
GOC

