ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO
PROCURADORIAGERAL FEDERAL
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA

NOTA n. 00069/2016/DEPCONSU/PGF/AGU
NUP: 00695.000249/201539
INTERESSADOS: INSS e CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA PFE/INSS Nº 83, DE 04/06/2012.
Senhor Diretor,
1. A Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – PFE/INSS
solicita a alteração do §4º do art. 8º da Portaria Conjunta PGF/INSS nº 83, de 04/06/2012, a qual “Define atribuições e
estabelece procedimentos administrativos para atendimento de decisões judiciais em matéria de benefícios e para
fornecimento dos subsídios necessários à defesa judicial do Instituto Nacional do Seguro Social”.
2. Consta do referido dispositivo que:
"§ 4º As APSADJ/SADJ têm suas atribuições restritas ao atendimento à Procuradoria e ao Poder
Judiciário, não lhes competindo prestar atendimento ao público" (destaquei).

3. Segundo consta dos autos digitais, as Agências da Previdência Social de Atendimento de Demandas
Judiciais – APSADJ’s, a despeito do constante do dispositivo citado, prestam atendimento ao público, e isso atenderia o
interesse da administração pública. Conforme consta do despacho da Diretoria de Atendimento do INSS, datado de
27/12/2012, fls. 14 do processo físico digitalizado no item sequencial 1 do presente:
“3. Em relação ao mérito da possibilidade de adoção ou não, informamos que, conforme as fls.
12V, o conceito adotado por este Instituto, em relação ao Decreto 1.590/95 é de “função de
atendimento ao público”. Assim sendo, não caberia restrição à categoria de APSADJ”.

4. Reiterando esse posicionamento, a mesma Diretoria, em 15/02/2013, informou, às fls. 34 do processo
físico, que:
“4. Com relação ao subitem b, o atendimento às demandas judiciais inclui o atendimento aos
cidadãos referente a informações sobre seus processos judiciais, atendimento aos servidores da
justiça, bem como das partes envolvidas em processos tramitados pela referida unidade. Além de
se considerar a atividade das APSDJ como complementar às praticadas pelas demais APS”.

5. A discrepância entre o constante da referida Portaria Conjunta e a realidade fática foi objeto de
atenção por parte da Controladoria Geral da União, por ocasião de apuração de denúncia anônima a respeito de indevida
implantação de turno de seis horas na APSADJ de Ribeirão Preto, noticiada no processo físico que originou o presente.
6. Por esse motivo, a NOTA n.° 00031/2015/CGMADM/PFEINSS/PGF/AGU, subscrita pela
Procuradora Federal INGRID PEQUENO SÁ GIRÃO endossou a sugestão do órgão de auditoria interna daquela
autarquia (constante do Despacho da AUDGI/AUDSP/AUDGER/INSSS, de 24/02/2014, fls. 64 do processo físico
digitalizado) e propôs a supressão do referido dispositivo.
7. Abro parênteses para registrar que, apesar da Nota n.° 00031/2015/CGMADM/PFEINSS/PGF/AGU
haver sugerido, inicialmente, o retorno à DIRAT/INSS para ratificação do entendimento acerca do atendimento ao

público pelas APSADJ´s, a Cota nº 38/2016/CGMADM/PFEINSS/PGF/AGU (sequencial 9 do processo digital), datada
de 02/05/2016, subscrita pela mesma Procuradora Federal, considerou satisfatórias as informações já apresentadas pela
DIRAT/INSS e encaminhou os autos à Subprocuradoria daquela Especializada.
8. A sugestão de revisão da Portaria Conjunta foi acolhida pelo Senhor Procurador Chefe Nacional da
PFE/INSS (sequencial 13). Os autos, remetidos à Procuradoria Geral Federal, vieram a este Departamento de
Consultoria e foram a mim distribuídos para análise e manifestação.
9. No mérito, observo, em primeiro lugar, que, observados o interesse público e as prescrições legais
pertinentes, a fixação de horário de funcionamento de repartição está, obviamente, sujeita ao juízo de oportunidade e
conveniência da administração superior da autarquia federal previdenciária.
10. Recordo que o Enunciado nº 07 do Manual de Boas Práticas Consultivas  BCP, devidamente
aprovado por meio da Portaria Conjunta nº 01/2012, firmada pela ConsultoriaGeral da União, ProcuradoriaGeral
Federal e CorregedoriaGeral da AdvocaciaGeral da União, estabelece os limites daquilo que deve ser procedido pelo
órgão consultivo e daquilo que deve ser providenciado pelo órgão técnico. Confirase desse Enunciado e sua
justificativa:
“a) Enunciado: O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não
jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade”.
“b) Fonte: É oportuno que os Advogados Públicos não invadam área de conhecimento técnico
alheio ao Direito, para, por exemplo, dissentir da classificação feita por idôneo agente público
acerca do objeto licitatório. A observação não inviabiliza que o Advogado Público expresse sua
opinião ou faça recomendações, ressalvando a tecnicidade ou discricionariedade do assunto. A
prevalência do aspecto técnico ou a presença de juízo discricionário determina a competência da
autoridade administrativa pela prática do ato, bem como sua responsabilidade por ele”.

11. Penso que o mesmo cuidado se afigura apropriado à emissão de ato normativo por parte desta
Procuradoria Geral Federal. Assim, data venia, a circunstância de tal regra (§ 4.º do art. 8º) constar de portaria da PGF
escassamente se justifica, e somente se explica em razão de natureza bilateral da Portaria Conjunta, também subscrita
pela Presidência do INSS.
12. Por outro lado, não vislumbro como a pretendida supressão desse dispositivo possa causar qualquer
prejuízo aos objetivos que, sob o prisma finalístico da PGF, suportaram a edição do referido ato. Ao contrário, à vista
das informações prestadas pela DIRAT/INSS no bojo dos autos, apenas compatibilizará as necessidades de
funcionamento das APSADJ´s com sua disciplina jurídicoformal.
13. Por esses motivos, opino pelo acolhimento da sugestão da PFE/INSS, no sentido da supressão do
parágrafo §4º do art. 8º da Portaria Conjunta PGF/INSS nº 83, de 04/06/2012.
14. Caso essa Nota seja aprovada pelas autoridades hierárquicas superiores, sugiro o retorno dos autos à
PFE/INSS, para que ela providencie a minuta do ato revogatório do referido dispositivo e, uma vez colhida a assinatura
do Senhor Presidente do INSS, devolva o expediente a esta Procuradoria Geral Federal, para sua complementação.
15. À consideração superior.
Brasília, 20 de setembro de 2016.

PEDRO WANDERLEI VIZU
PROCURADOR FEDERAL
De acordo.
Brasília, 20 de setembro de 2016.

ANTÔNIO CARLOS SOARES MARTINS
Diretor do Departamento de Consultoria
Aprovo.
Brasília, 20 de setembro de 2016.

RONALDO GUIMARÃES GALLO
Procurador Geral Federal
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