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 RESOLVE: 

  

Art. 1º Instaurar Sindicância Investigativa para apurar os fatos aludidos no Processo 
n.º TC018.442/2013-7, bem como outros correlatos eventualmente exsurgidos no curso das 
investigações. 

  

Art. 2º Designar o servidor GENIBALDO GONZAGA DE MEDEIROS FILHO, 
Analista Técnico Administrativo, matrícula SIAPE n.º 1.772.603, para dar cumprimento ao item 
precedente. 

  

Art. 3º Deliberar que o sindicante poderá se reportar diretamente aos demais órgãos 
da Administração Pública em diligências necessárias à instrução processual. 

  

Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos. 

  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

   

EDUARDO ADOLFO DO CARMO ASSIS 

 

 

CONSULTORIA JURÍDICA - CONJUR 

 

PORTARIA CCJ Nº 1, DE 04 DE MAIO DE 2018 

Subdelega competências aos membros da 
Advocacia-Geral da União lotados ou em 
exercício na Coordenação de 
Contencioso Judicial. 

 O COORDENADOR DE CONTENCIOSO JUDICIAL DA CONSULTORA  
JURÍDICA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA , no uso das suas lhe conferem o art. 2º e o 

REVOGADO
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art. 6º da Portaria n° 1, de 03 de maio de 2018, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da 
Justiça, resolve: 

Art. 1º Subdelegar competências aos membros da Advocacia-Geral da União lotados 
ou em exercício na Coordenação de Contencioso Judicial para condução, em nome da Consultoria 
Jurídica junto ao Ministério da Justiça, em caráter terminativo, dos processos administrativos 
referentes às ações judiciais que lhes forem distribuídas. 

§1º A subdelegação contida no caput abrange: 

I - elaborar manifestações jurídicas, para viabilizar a defesa nos autos dos processos 
conduzidos pelos órgãos de execução da Advocacia-Geral da União; 

II -  requisitar, aos órgãos e entidades vinculadas ao Ministério da Justiça, 
informações e subsídios que permitam o adequado atendimento da cooperação solicitada pelo 
contencioso, com base na Portaria n° 1.547, de 29 de outubro de 2008 e reedições; 

III – comunicar-se com órgãos da AGU e demais órgãos e entidades públicas, para 
solicitar documentos e informações, necessárias à atuação consultiva e contenciosa, e remeter 
documentos; 

IV – participar de audiências e reuniões internas ou com órgãos externos; 

V – requerer aos órgãos e entidades da estrutura do Ministério da Justiça, mediante 
elaboração de manifestação jurídica, quando necessária, o cumprimento das decisões judiciais, 
remetendo-se ao órgão de contencioso da AGU ou ao Poder Judiciário a respectiva demonstração de 
atendimento; 

VI – elaborar orientação específica acerca dos desdobramentos, no âmbito 
administrativo, do pronunciamento judicial, de ofício, nas hipóteses em que se mostrar pertinente, 
ou por solicitação do órgão ou entidade assessorada; 

§2º A elaboração de manifestação jurídica prevista no inciso I do §1º deste artigo 
somente será excepcionada nos casos em que os órgãos demandantes da AGU solicitem apenas 
subsídios fáticos ou estritamente técnicos. 

Art. 2º A presente subdelegação não inclui as manifestações jurídicas conclusivas e 
de cumprimento de decisões judiciais exaradas nas ações e incidentes reportados no art. 4º da 
Portaria n° 1, de maio, de 2018, da Consultora Jurídica junto ao Ministério da Justiça, bem como 
nas seguintes demandas: 

I - habeas corpus e mandados de segurança em que a autoridade coatora seja o 
Ministro de Estado da Justiça ou Secretários vinculados à Pasta; 

II - ações de controle concentrado de constitucionalidade;  

III - incidentes de resolução de recursos repetitivos – IRDR -, incidentes de assunção 
de competência – IAC -, recursos repetitivos e afetados ao regime de repercussão geral;  

IV - ações coletivas, assim entendidas as movidas por legitimados extraordinários ou 
substitutos processuais, ações civis públicas, por improbidade, populares.  
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Art. 3º A Chefia de Divisão atuará nas matérias e assuntos administrativos por 
designação específica do Coordenador. 

Art. 4º Aplica-se a esta subdelegação a norma constante do art. 15 da Lei n° 
9.784/99. 

Art. 5º Os atos a serem praticados mediante subdelegação de competência conterão 
assinatura, nome e cargo do membro da AGU que subscreverá o ato, registrando-se a expressão 
“por competência subdelegada” e o número desta Portaria. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

BRUNO LUIZ DANTAS DE ARAÚJO ROSA 

 

PORTARIA CGLIC Nº 1, DE 04 DE MAIO DE 2018 

  

  

 

O COORDENADOR-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 
CONSULTORA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA , no uso de suas 
 atribuições, em face do disposto no art. 3º, parágrafo único, da Portaria n° 01, de 03 de maio de 
2018, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça (BS MJ nº 81) , resolve: 

Art. 1º Subdelegar competência à Coordenadora de Licitações e Contratos 
Administrativos para aprovar definitivamente as manifestações jurídicas que analisem licitações, 
dispensas e inexigibilidades, contratos, convênios e demais ajustes, incluindo as diversas espécies 
de alterações, até o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Art. 2º Os atos a serem praticados mediante subdelegação de competência conterão 
assinatura, nome e cargo do subscritor, registrando-se a expressão “por competência subdelegada” e 
o número desta Portaria e do ato de delegação em que lastreada. 

Art. 3º Fica ressalvada ao subdelegante a prerrogativa de exercer a competência 
subdelegada, avocando-a a qualquer momento. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

CÁSSIO CAVALCANTE ANDRADE 

Subdelega competências à Coordenadora de 
Licitações e Contratos Administrativos. 




