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COMO PESQUISAR PROCESSOS E MANIFESTAÇÕES JURÍDICAS DOS ÓRGÃOS
CONSULTIVOS DA UNIÃO



A Portaria AGU nº 125 de 30 de abril de 2014 tornou obrigatório o uso do sapiens. Para
manifestações jurídicas produzidas a partir de 30 de abril de 2014, deve-se procurar na
pesquisa do sapiens.



A pesquisa no sapiens deve ser feita de acordo com a página 103 e seguintes do Manual para
Usuários Sapiens.



O siscon possui manifestações jurídicas desde 01/01/2010 até a data da implantação do
sapiens, conforme Portarias CGU números 1, de 4 de março de 2011, 14, de 24 de junho de 2013
e 32, de 29 de dezembro de 2014.



Para acessar o siscon basta entrar na Rede AGU, clicar em



Para a pesquisa de pareceres anteriores à implantação do siscon, deve-se pesquisar no

notapar.

Basta

entrar

na

Rede

AGU,

clicar

em

. Selecione no campo inferior esquerdo da página

e depois em

,

depois

em

Caso não seja cadastrado ou tenha perdido a senha, favor entrar em contato com a
Coordenação de Administração pelo e-mail cgu.administracao@agu.gov.br ou ligar para (61)
2026-8544.


O AGUDoc possui informações sobre tramitação de processos de 1999 até a data da
implantação do sapiens.



Para pesquisar no AGUDoc, abra a Rede AGU, clique em

Em seguida, escolha AGUDoc novamente:

e depois em AGUDoc.

Para

encontrar

informações

relevantes,

clicar

em

relatórios.

Em seguida, basta escolher o relatório desejado e digitar o número do processo.

Em caso de dúvidas, na página inicial, clique no Manual do AGUDoc.



Para consultar processos de 1995 até 1999, verificar a base de sistemas integrados, que

foram migrados para o AGUDoc. Ou seja, no próprio AGUDoc será encontrada a informação.



Para processos anteriores a 1995, solicitar ao Arquivo, via 0800. Deve-se entrar na Rede

AGU, clicar em
seguinte caminho:



, localizado no canto superior direito. Depois, segue-se o





Em seguida, basta fazer a solicitação de forma detalhada.

DICAS ADICIONAIS



O processo que não estiver no sapiens pode estar registrado no AGUDoc. Se estiver neste, é possível que já esteja digitalizado na Rede AGU,

basta clicar em

AGU 


. Se não estiver digitalizado, solicitar à CGDI-SGA para que seja digitalizado e disponibilizado na Rede

, exceto quando o demandante necessitar do desarquivamento físico.

É possível que o AGUDoc informe que o objeto de pesquisa está na base de inativos.

Para pesquisar processos e documentos avulsos na base inativa do AGUDoc, seguir os seguintes passos:
Passo 1

3. Clicar para remeter à
base de inativos

1.

Clicar para Pesquisar

2. Preencher com o NUP
desejado

Passo 2

Clicar para detalhar o NUP

