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CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
Seção II 

DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 

através de órgão vinculado, representa a União, judicial e 
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que 
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da 
União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos 
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. 

§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata 
este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. 

§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da 
União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o 
disposto em lei. 

 



LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 10/02/1993 

Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a 
União judicial e extrajudicialmente. 

Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta 
Lei Complementar.  

  (...) 
Art. 20. As carreiras de Advogado da União, de Procurador da Fazenda 

Nacional e de Assistente Jurídico compõem-se dos seguintes cargos efetivos: 
I - carreira de Advogado da União:  
(...) 
II - carreira de Procurador da Fazenda Nacional: 
(...) 
III - carreira de Assistente Jurídico: 
(...)  



COMPETÊNCIA DA CGU-AGU 

 A Consultoria-Geral da União é Órgão de Direção Superior da 
Advocacia-Geral da União.  
 

 A Lei Orgânica da AGU (LC nº 73/93) dispõe em seu art. 10 que:  
 
“À Consultoria-Geral da União, direta e imediatamente subordinada 
ao Advogado-Geral da União, incumbe, principalmente, colaborar 
com este em seu assessoramento jurídico ao Presidente da 
República produzindo pareceres, informações e demais trabalhos 
jurídicos que lhes sejam atribuídos pelo chefe da instituição.” 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 Procuradoria-Geral da União: Representação judicial da 
União (Administração direta) 

 Consultoria-Geral da União:  Consultoria e  Assessoramento 
do Poder Executivo e representação extrajudicial da União 
(Administração direta) 

 Procuradoria-Geral Federal:  Representação judicial e 
extrajudicial, Consultoria e Assessoramento das Autarquias e 
Fundações (Administração indireta) 



ORGANOGRAMA CGU 
Consultoria-

Geral da União 

Gabinete Consultoria 
da União 
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PESQUISA:  REDE AGU E INTERNET  

• Rede AGU (intranet): voltada para o público interno 
– www.redeagu.gov.br 
– acesso franqueado a todos servidores cadastrados  no 

sistema de Recursos Humanos da AGU 
– requer login e senha 

 
• Internet AGU: caráter público e irrestrito 

– www.agu.gov.br 
– não contempla todas as informações disponíveis na Rede 

AGU 
 



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
• AGUDoc: tramitação de processos e documentos (entrada e 

saída) 
• Visualização/acompanhamento de  alguns processos na internet 
• Acesso restrito (intranet) 

• AGUAtos: atos e normas da AGU 
• Conteúdo disponível na internet, mediante links na barra da página principal 
• Acesso restrito (intranet) 

• Sicau: controle de ações judiciais da União (área contenciosa) 
• Abertura de tarefas para os Advogados e anexação das peças jurídicas produzidas 
• Acesso restrito (intranet) 

• Siscon: Sistema Consultoria 
• Biblioteca de atos (manifestações jurídicas da área consultiva) 
• Mensuração  da produtividade jurídica 
• Acesso restrito (intranet) 

 



VISUALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA 
INTERNET (link AGUDoc) 



PARECERES, SÚMULAS E ORIENTAÇÕES 
(link AGUAtos) 



LEGISLAÇÃO E NORMAS DA AGU 
(link AGUAtos) 



INTEGRAÇÃO CONSULTIVO-
CONTENCIOSO 

• Elaboração de manifestações jurídicas para 
subsidiar a defesa da União em juízo pelo 
Consultivo 

 
• Abertura de tarefa para os Advogados do 

Consultivo, que disponibilizam  essas 
manifestações no Sicau para os colegas do 
Contencioso que atuam em juízo 



ACESSO AO SISTEMA 
CONSULTORIA 



AGU NO LEXML 

• A AGU integra a Comunidade TI Controle, com 
representantes do DTI, e desta forma apoiou o 
então Projeto LexML desde o início 

 
• Em 2009, a Instituição indicou representantes 

do DTI, da Biblioteca e da CGU para a 
composição do Comitê Gestor do LexML 



PARTICIPAÇÃO DA AGU NO LEXML 

• Comitê Gestor 

 

• GT Modelo de Requisitos 

 

• GT Tratamento de Assunto 

 



 
ACERVO DA AGU DISPONÍVEL NO 

LEXML 
 • Mais de 20.000 itens disponíveis  

• Manifestações jurídicas (pareceres aprovados 
pelo Presidente da República, desde a antiga 
CGR, e outros exarados pela CGU/AGU) 

• Atos Normativos (súmula, ato regimental, 
portaria, resolução, orientação normativa, 
instrução normativa, dentre outros) 

• Extração a partir de documentos disponíveis 
no sítio da Instituição (AGU) na internet 
 



ACESSO AO LEXML NA PÁGINA DA 
AGU 



SERVIÇO DE PESQUISA E RECUPERAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO 

  Por intermédio do endereço eletrônico 
cgu.pesquisa@agu.gov.br, o Deinf disponibiliza 
um serviço de pesquisa e recuperação da 
informação, cuja finalidade é facilitar e orientar 
os usuários, internos e externos, quanto à 
localização e acesso à informação disponível no 
sítio da AGU, assim como disponibilizar as 
manifestações jurídicas exaradas no âmbito da 
Consultoria-Geral da União. 

mailto:cgu.pesquisa@agu.gov.br


Obrigada! 
 

Contatos: 
cgu.deinf@agu.gov.br 

cgu.pesquisa@agu.gov.br 

2026-8603 
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