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Economia/Arrecadação 

R$ 476 bilhões – O orçamento da AGU no biênio foi de R$ 
3,3 bilhões, o que corresponde a 0,7% do valor 
economizado/arrecadado. AGU representou 0,08% do 
Orçamento Geral da União, em 2007, e 0,12% em 2008. 

          

Ações que mais contribuíram para este resultado: 

• Economia com aplicação do crédito-prêmio do IPI apenas 
até 1990 = R$ 221 bilhões 

• Não-retroatividade no aumento das pensões do INSS = R$ 
100 bilhões 

• IPI alíquota 0 = economia de R$ 200 bi em 10 anos (R$ 20 bi 
por ano)  

• Ferrovia Pucarana-Ponta Grossa (Paraná) = R$ 20 bilhões 

• Economia em processos administrativos e judiciais (PGU) = 
R$ 10 bilhões 

• Arrecadação de R$ 27,6 bilhões pela PGFN 

• Ações regressivas acidentárias do INSS = R$ 55 milhões 

 
 
 



Em andamento:  
 

• Multas aplicadas por agências reguladoras = R$ 20 bilhões. 
Só Ibama = R$ 12 bi. 
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PAC 

 

• Criação do Grupo de Acompanhamento do PAC (Gepac). 

• Atuação em 1.251 ações relativas a obras do PAC. Dessas, 
60% foram propostas pela AGU para desapropriação de 
terras por interesse social. 

• Nenhuma obra parada por questões judiciais.  

 

 

Exemplos: 

o 533 processos dizem respeito a construção de 
rodovias (51% do total). 



o Restauração e a duplicação da BR-101 (Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul) geraram 460 ações (44%). 

o Leilão da BR-324 e da BR-116, na Bahia. Investimento 
de R$ 2 bilhões. Duplicados 550 km de estrada.  

o 29 obras em rodovias estão em andamento. 13 já 
foram concluídas. 

o Garantia de continuidade das obras da Hidrelétrica de 
Mauá (PR). 

 

 

 

 

Redução de Litígios 

 

Câmaras de Conciliação 

• Solucionados 36 processos por conciliação e 7 por 
arbitragem = R$ 1,8 bilhão 

• 256 processos em análise 

 

Exemplos de acordos: 

o Entre estado do Amazonas, União, Marinha, 
Ministério dos Transportes, ICMBio, Funai e Iphan. 
Garantiu a construção da Ponte sobre o Rio Negro, 
ligando Manaus a Iranduba (AM). 



o Entre Universidade Federal do Ceará (UFC) e Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), para garantir fornecimento de programas de 
informática pela Universidade ao Inep.  

 

Câmaras com estados e municípios: 

o Entre a União e o estado do Espírito Santo, para sanar 
pendências do estado com a Receita Federal.  

o Entre a União, o estado de Alagoas e a CEF, para 
realização de contrato com a Companhia de Água e 
Abastecimento de Alagoas (Casal). 

 

Súmulas 

• Das 42 Súmulas editadas em 16 anos, 19 foram publicadas 
entre 2007 e 2009.  

• Dessas, 09 reduzem ações do INSS na Justiça e foram 
editadas em junho de 2008. Previsão de 1 milhão de ações a 
menos por ano.  

• Demais súmulas: temas diversos relacionados a reajuste 
concedido a servidores públicos; concursos; juros e 
correção monetária; honorários advocatícios e direito de ex-
combatentes à assistência média e hospitalar gratuita.  

 

Acordo com o Conselho Nacional de Justiça 



• Previsão de 2 milhões de ações resolvidas 
administrativamente (incluídas um milhão de ações do 
INSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defesas importantes no STF 

• Liberação das pesquisas com células-tronco como forma de 
desenvolvimento científico.  

• Proibição de importação de pneus usados. 

• Demarcação contínua da Terra Indígena Raposa Serra do 
Sol. 

• Passe livre para portadores de deficiência 
comprovadamente carentes.  

• Instituição do piso salarial nacional para professores do 
ensino básico da rede pública. 



• Defesa da necessidade no trânsito em julgado dos 
processos criminais e ações de improbidade, antes de se 
negar o registro de candidaturas. 

• Definição de regras da licitação para delegação dos serviços 
de transporte rodoviário interestadual de passageiros. 

• Análise, em andamento, de proposta de acordo para colocar 
fim ao litígio referente ao fundo de pensão AERUS e ao 
pleito de indenização no caso da defasagem tarifária 

• Diminuição de ações judiciais que questionam as obras 
relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  

• Defesa da constitucionalidade do Decreto 4.887/2003, que 
orienta as ações executivas de identificação 
reconhecimento, demarcação e titulação de terras 
ocupadas por remanescentes de quilombos. 

 

Transparência 

 

Ouvidoria-Geral da União 

• Criação da Ouvidoria.  

• Proposição de novos instrumentos de participação popular, 
como Audiências e Consultas Públicas. 

• Criação da comissão gestora da Agenda Ambiental A3P. 

• Prêmio de Direitos Humanos no III Congresso da ABGLT. 



• Atendimento a 7.317 demandas, entre solicitações (77%), 
reclamações (13%), denúncias (6%) e sugestões (2%) e 
elogios (2%). 

 

Internet 

• Disponibilizados 14.046 atos da AGU (atos 
regimentais, instruções normativas, ordens de serviço, 
orientações normativas, pareceres, portarias, resoluções 
e súmulas).  

• Uma das fundadoras do LexML, AGU publicou todos 
esses documentos no portal, maior ; 

• Gastos com diárias e passagem, por período e por UF, 
onde constam inclusive o nome do beneficiário, trecho 
percorrido e valor das diárias e passagens. 

• Gastos com benefícios oferecidos aos seus membros e 
servidores (plano de saúde, auxílio-transporte, auxílio-
alimentação e auxílio pré-escolar). 

• Informações sobre execução orçamentária da AGU. 

• Estatísticas sobre procedimentos disciplinares da AGU. 

• Informações sobre licitações, incluindo as atas de 
registro de preço da AGU. 

• Dentro de 15 dias, publicação das tabelas 
remuneratórias dos membros e servidores. 

• Relação Nominal de Advogados 

• Listas de Promoção e Remoção 



• Consultas Públicas realizadas pela AGU 

 

Comunicação Social 

• Aumento de 1.500% nas citações diárias em 2 anos. 
Média de 23 citações/dia. 

• 12 mil citações na imprensa e site de notícias na internet 

• Atendimento a 2, 4 mil ligações de jornalistas e 90 
empresas de comunicação. 

• Produção média de 5,6 matérias/dia, 350% a mais do 
que em 2006. 

 

Corregedoria-Geral da AGU 

• 170 processos administrativos disciplinares  

• 14 demissões 

• Evolução do número de processos disciplinares na AGU: 
de 10 em 2003, a 79 em 2007 e 66 em 2008 

 


