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PGU - SAPIENS

De: PGU - SAPIENS

Enviado em: segunda-feira, 11 de abril de 2016 09:50

Para: 'Lista PGU - Advogados da União - Brasil'; 'Lista PGU - Servidores 

Administrativos - Brasil'

Cc: 'Lista PGU - Administradores SAPIENS Todos'

Assunto: Reenvio: COMUNICADO Nº  30 /SAPIENS/PGU - Solicitação de subsídios e 

cumprimento de decisão judicial para Consultorias Jurídicas - Nova sistemática 

a partir de 18/04/2016

Anexos: Tutorial_SAPIENS_Comunicação_v.1.pdf; Portaria_Conjunta_1

_CGU_PGU_PGF_Comunicação_Sapiens.pdf

Reenvio: correção das datas de treinamento, inclusão de tutorial de treinamento e link do treinamento 
da Escola da AGU. 

 

 

 
  

COMUNICADO Nº  30 /SAPIENS/PGU, DE 8 DE ABRIL DE 2016 

  
  

Aos Senhores Advogados da União e Servidores Administrativos, 
  

  

Assunto: Solicitação de subsídios e cumprimento de decisão judicial para Consultorias Jurídicas. 

Nova sistemática a partir de 18/04/2016. 
                                            

             
 

A sistemática atual de solicitação de subsídios e cumprimento de decisões judiciais por meio do 

Sapiens com a abertura de Tarefas para as Consultorias Jurídicas tem causado as seguintes dificuldades: 

1)         Desorganização dos Dossiê judiciais com a juntada de documentos internos de mero 

expediente das Consultorias Jurídicas (despachos de distribuição, ofícios internos do Ministério 

pedindo ou fornecendo informações), o que se agrava quando várias Consultorias são demandadas ao 

mesmo tempo; 

2)         Dificuldade no acompanhamento sistemático dos pedidos de subsídios, em especial para 

verificar o vencimento do prazo de resposta; 

3)         Sobrecarga dos protocolos das Procuradorias, uma vez que para cada tarefa aberta para as 

Consultorias corresponde a no mínimo uma tarefa que a Procuradoria recebe como resposta. 

 

Por esse motivo, foi desenvolvida a ferramenta de Comunicações no Sapiens, que traz os seguintes 

benefícios: 

I)         Formação de novo NUP da Consultoria Jurídica, vinculado ao dossiê judicial, em que os 

documentos internos da Consultoria e do Ministério poderão ficar reunidos; 
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II)        A resposta para a Procuradoria será juntada no dossiê judicial e consistirá somente nos 

documentos essenciais, sem os documentos internos da Consultoria ou Ministério que hoje desorganizam a 

informação; 

III)      O acompanhamento das respostas às Comunicações será centralizado no Painel de 

Comunicações, o que permite maior controle pelo usuário, chefe do setor ou Coordenador sobre as demandas 

feitas para outras unidades da AGU. 

IV)      As respostas via Painel de Comunicações são instantâneas e não exigem análise e redistribuição 

pelos servidores dos protocolos, o que agilizará a chegada da informação para o Advogado da União. 

 

Com o objetivo de zelar pela utilização uniforme das Comunicações no Sapiens tanto dos órgãos 

contenciosos como dos órgãos consultivos, foi expedida a Portaria Conjunta nº 1/2016/CGU-PGU-PGF, 

publicada no Boletim de Serviço nº 14, de 4 de abril de 2016 (em anexo). 

 

Cabe destacar que a Portaria Conjunta nº 1/2016 não altera os procedimentos estabelecidos na Portaria 

AGU nº 1.547/2008 com as alterações da Portaria AGU nº 179/2015, que permanecem em pleno vigor. 

 

A nova sistemática de solicitação de subsídios e cumprimento de decisão terá início a partir de 

18/04/2016 para todas as Procuradorias e Consultorias Jurídicas conforme estabelecido na Portaria Conjunta.

 

Serão ministrados pela PGU os treinamentos via Lync por Região conforme o cronograma abaixo.  A 

Escola da AGU organizará um treinamento geral no dia 11/04/2016 às 16 horas pelo Lync, que deverá ser 

divulgado oportunamente. 

 

Treinamento Sapiens Comunicações 

Solicitação de subsídios e cumprimento de decisão judicial para Consultorias Jurídicas 

08/04/2016 (6ª feira) 11/04/2016 (2ª feira) 12/04/2016 (3ª feira) 13/04/2016  (4ª feira) 14/04/2016  (5ª feira) 15/04/2016

10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 

4ª Região 1ª Região 2ª Região 5ª Região 
Todas as Regiões

pela Escola da AGU

Advogados da União e 

 

Advogados da União e 

Servidores 

Administrativos 

Advogados da União e 

Servidores 

Administrativos 

Advogados da União e 

Servidores 

Administrativos 

Advogados da União e 

Servidores 

Administrativos 

Advogados da União e 

Ingressar na 

Reunião do Skype  

Ingressar na 

Reunião do Skype  

Ingressar na 

Reunião do Skype  

Ingressar na 

Reunião do Skype  

Ingressar na Reunião 

do Skype Reunião do Lync 

 

 

Em caso de dúvida, o usuário deve se direcionar primeiro ao Chefe ou Responsável administrativo de 

sua Procuradoria, Departamento, Coordenação, Divisão ou Setor. Na hipótese de persistência da dúvida, ela 

poderá ser direcionada à Coordenação-Geral de Gestão Judicial da Procuradoria-Geral da União 

(CGJUD/PGU) pelo e-mail pgu.sapiens@agu.gov.br ou pelo telefone (61) 2026-8713. 
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Os Comunicados SAPIENS-PGU em vigor estão disponíveis na intranet no endereço 

https://redeagu.agu.gov.br/PaginasInternas.aspx?idConteudo=326571&idSite=1108&aberto=&fechado=.  

  
  

Atenciosamente, 
  
  

  
Administração do SAPIENS na PGU 

Coordenação-Geral de Gestão Judicial 


