ORDEM DE SERVIÇO N° 1, DE 25 DE ABRIL DE 2012
Altera dispositivos da Ordem de Serviço n° 15, de 29

de julho de 2010, que determinam a inclusão, no
título dos Pareceres e Notas, das iniciais do nome do
Procurador Federal subscritor da manifestação.

0 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA, no uso da competência

que lhe foi delegada pela Portaria PGF n° 559, de 7 de julho de 2008, publicada no Diário Oficial da
União de 8 de julho de 2008, Seção 1, página 1, resolve:

Art. Io Ficam alteradas as disposições da alínea "a" do inciso I do art. 2o, assim como

do inciso I do art. 4o, ambos da Ordem de Serviço n° 15, de 29 de julho de 2010, que passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 2o As manifestações jurídicas produzidas por meio de pareceres e notas deverão
ser estruturadas nos termos do Anexo II da Portaria AGU n° 1.399, de 2009, com as
seguintes adequações às especificidades do Departamento de Consultoria:

1 - no que se refere aos elementos de identificação:
a)no título, serão consignados o número do documento, o ano com 4 (quatro) dígitos e o
indicativo

do

setor, composto pelas siglas do Departamento de Consultoria,

da

Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia-Geral da União. Exemplo:
PARECER (OU NOTA) N° XX/XXXX/DEPCONSU/PGF/AGUf
"Art. 4o Os despachos de expediente, assim entendidos aqueles desprovidos do cunho
decisório de que trata o art. 3o e que visam a conferir o devido seguimento ao processo,
terão a estrutura prevista no Anexo IV da Portaria AGU n° 1.399, de 2009, com as

seguintes ressalvas:
I - no título, grafado em letras maiúsculas, deverão ser consignados o número do
documento, o ano com 4 (quatro) dígitos, as iniciais da Coordenação, o indicativo da
Unidade, composto pelas siglas do Departamento de Consultoria, da Procuradoria-Geral
Federal e da Advocacia-Geral da União. Exemplo:
DESPACHO N° XXX/XXXX/DAD/DEPCONSU/PGF/AGU".

Art. 2o Esta^Òrdem d\ Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
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