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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

PORTARIA Nº 1.464, DE 12 DE JULHO DE 2001 

 

 MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista 

o disposto no art. 4º do Decreto nº 3.772, de 14 de março de 2001, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Consultoria Jurídica, na forma do Anexo à 

presente Portaria. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando se a 

Portaria nº 241, de 16 de março de 1998 e demais disposições em contrário. 

 

ANEXO 

 

REGIMENTO INTERNO DA CONSULTORIA JURÍDICA 

 

CAPITULO I 

 

Categoria e Finalidade 

 

Art. 1º À Consultoria Jurídica, órgão de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de 

Estado da Educação compete: 

 

I  assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza jurídica; 

 

II exercer a coordenação das atividades jurídicas do Ministério e entidades vinculadas; 

 

III fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos 

normativos, a serem uniformemente seguidas em sua área de atuação e coordenação, 

quando não houver orientação normativa do AdvogadoGeral da União; 

 

IV elaborar estudos e preparar informações, por solicitação do Ministro de Estado; 
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V assistir o Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos 

atos a serem por ele praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou 

entidade sob sua coordenação jurídica; e 

 

VI examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério: 

 

a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos contratos ou 

instrumentos congêneres a serem publicados e celebrados; e 

 

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de 

licitação. 

 

Parágrafo único. A Consultoria Jurídica exerce, ainda, o papel de órgão setorial da 

AdvocaciaGeral da União. 

 

CAPÍTULO II 

 

Organização 

 

Art. 2º A Consultoria Jurídica - CONJUR tem a seguinte estrutura: 

 

I  CoordenaçãoGeral de Licitações e Negócios Jurídicos  CGLNJ 

 

a) Divisão de Procedimentos Jurídicos  DIPROJ 

 

b) Divisão de Negócios Jurídicos – DINEJ 

 

II  CoordenaçãoGeral de Estudos, Pareceres e Procedimentos Disciplinares – CGEPD 

 

a) Divisão de Assuntos Setoriais – DIASE 

 

b) Divisão de Procedimentos Disciplinares  DPROD 

 

III  CoordenaçãoGeral de Assuntos Contenciosos – CGAC 

 

a ) Divisão de Informações Judiciais – DIJU 
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b) Divisão de Orientação e Controle Processual – DIOCP 

 

IV  Serviço de Apoio Técnico e Administrativo  SEATA 

 

Art 3º A Consultoria Jurídica é dirigida por Consultor Jurídico, as CoordenaçõesGerais 

por CoordenadorGeral, as Divisões e o Serviço por Chefes. 

 

Parágrafo único. Para exercer suas atribuições o Consultor Jurídico contará com dois 

Assistentes. 

 

Art 4º Os ocupantes dos cargos previstos no "caput" do artigo anterior serão 

substituídos, em seus afastamentos ou impedimentos regulamentares, por servidor 

previamente designado na forma da legislação específica. 

 

CAPÍTULO III 

 

Competências das Unidades 

 

Art 5º À CoordenaçãoGeral de Licitações e Negócios Jurídicos compete: 

 

I -  estudar e analisar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério, os textos de 

edital de licitação, de contratos, ajustes, convênios e demais atos da mesma natureza; 

e 

 

II - apreciar os atos relativos ao reconhecimento da inexigibilidade ou dispensa de 

licitação. 

 

Art 6º À Divisão de Procedimentos Jurídicos compete examinar e emitir parecer sobre 

minutas de edital de licitação, de contratos, de ajustes, de convênios e de 

instrumentos congêneres. 

 

Art 7º À Divisão de Negócios Jurídicos compete interpretar os fatos jurídicos 

decorrentes de negócios jurídicos. 

 

Art 8º À CoordenaçãoGeral de Estudos, Pareceres e Procedimentos Disciplinares 

compete: 



 

SANTOS JR CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 

Rua Antonio Cia, 400 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 

www.santosjunior.com.br 

Página 4 de 7  

I - estudar e analisar questões de cunho jurídico; 

 

II - dirimir dúvidas em questões jurídicas suscitadas pelos órgãos do Ministério e pelas 

entidades vinculadas; 

 

III - examinar a legalidade dos atos administrativos, previamente, ou quando já 

praticados no âmbito do Ministério; e 

 

IV - emitir pareceres ou informações sobre posições de normas legais, quando 

submetidos ao exame da Consultoria Jurídica. 

 

Art 9º À Divisão de Assuntos Setoriais compete: 

 

I - examinar e emitir pareceres ou informações em questões jurídicas relacionadas 

com as atividades específicas do Ministério e das entidades vinculadas; e 

 

II - examinar projetos de atos administrativos normativos. 

 

Art 10. À Divisão de Procedimentos Disciplinares compete examinar e emitir pareceres 

em processos administrativos disciplinares. 

 

Art. 11. À CoordenaçãoGeral de Assuntos Contenciosos compete: 

 

I - elaborar informações solicitadas pela AdvocaciaGeral da União e pelo Poder 

Judiciário; e 

 

II - examinar questões jurídicas relativas ao cumprimento de decisões judiciais. 

 

Art. 12. À Divisão de Informações Judiciais compete emitir pareceres e informações 

atinentes aos processos judiciais de interesse do Ministério. 

 

Art. 13. À Divisão de Orientação e Controle Processual compete: 

 

I - examinar e emitir pareceres quanto a ordens e sentenças judiciais relativas a 

pessoal e a matéria residual do Ministério; 
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II - organizar e manter o sistema de controle de prazos e de movimentação de 

processos e expedientes judiciais; e 

 

III - acompanhar o andamento de processos judiciais. 

 

Art. 14. Ao Serviço de Apoio Técnico e Administrativo compete: 

 

I - organizar e preservar o acervo bibliográfico da Consultoria Jurídica; 

 

II - elaborar relatórios dos trabalhos realizados pela Consultoria Jurídica; 

 

III - coletar, sistematizar, cadastrar e organizar a documentação e a legislação 

institucional de interesse da Consultoria Jurídica; 

 

IV - controlar e executar as atividades de apoio à administração de pessoal, de 

material, patrimônio, comunicação administrativa, de reprografia e demais serviços 

gerais no âmbito da Consultoria Jurídica; 

 

V - receber, registrar, expedir e acompanhar a tramitação de documentos e processos 

no âmbito da Consultoria Jurídica. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Atribuições dos Dirigentes 

 

Art.15. Ao Consultor Jurídico incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, 

acompanhar e avaliar a execução das atividades da CONJUR e, especificamente: 

 

I - assessorar o Ministro de Estado, prestandolhe assistência direta e imediata; 

 

II - praticar atos de administração necessários à execução das atividades das 

unidades, inclusive avocação de processos administrativos; 

 

III - opinar em processos administrativos, elaborar pareceres e informações a serem 

encaminhados à AdvocaciaGeral da União; e 
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IV - exarar despacho final nos pareceres e informações emitidos pelas unidades 

subordinadas. 

 

Art. 16. Aos CoordenadoresGerais incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, 

acompanhar e avaliar a execução das atividades das respectivas unidades e, 

especificamente: 

 

I - submeter ao Consultor Jurídico, pareceres, informações, notas, planos de trabalho, 

bem como relatórios das atividades desenvolvidas pelas respectivas áreas; 

 

II - assistir o Consultor Jurídico em assuntos de competência da unidade; e 

 

III - executar outras atividades que lhes forem cometidas pela autoridade superior 

hierárquica. 

 

Art.17. Aos Chefes de Divisões e de Serviço incumbe planejar, dirigir, coordenar, 

orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das respectivas unidades e, 

especificamente: 

 

I - distribuir e promover a execução dos trabalhos das respectivas unidades; e 

 

II - executar outras atividades que lhes forem cometidas pelos superiores hierárquicos. 

 

CAPÍTULO V 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 18. Somente poderão submeter processos ao exame da Consultoria Jurídica, o 

Ministro, o Chefe de Gabinete do Ministro, o SecretárioExecutivo, o 

SecretárioExecutivo Adjunto, o SecretárioExecutivo do Conselho Nacional de 

Educação, os Secretários e os Subsecretários do Ministério. (Parágrafo com a redação 

dada pela Portaria nº 653, de 1º de março de 2005) 

 

Art. 19. Os processos e consultas oriundos das entidades vinculadas ao Ministério e 

submetidos à Consultoria Jurídica deverão estar instruídos com a manifestação da 

unidade jurídica do órgão interessado. 
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Art. 20. Os Assistentes Jurídicos terão lotação e exercício na Consultoria Jurídica, 

podendo o Consultor Jurídico designálos, quando for o caso e na forma da lei, para ter 

exercício em outras unidades do Ministério, bem como para executar trabalhos 

externos. 

 

Art. 21. A Consultoria Jurídica poderá dirigirse diretamente aos órgãos da estrutura do 

Ministério e às entidades vinculadas, mediante despacho ou expediente, requisitando 

informações ou documentos necessários à instrução de processos submetidos a sua 

apreciação. 

 

Art. 22. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão 

resolvidos pelo Consultor Jurídico. 

 

 

 

 

 

 

PAULO RENATO SOUZA  

(Publicação no DOU n.º 135-E, de 13.06.2001, Seção 1, página 35). 


