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É com MUITA satisfação e sentimento do dever cumprido que verificamos que as duas 

questões de Legislação Aplicada à AGU foram tratadas na revisão de véspera. 

Vamos a elas! 

Questão 55. Gabarito: letra “c” 

Esta questão foi muito explorada por nós. Quantas vezes eu disse que o caput do art. 131, 

da CF/1988, era importante para esse concurso? Dezenas de vezes. Segundo o citado artigo, 

compete à AGU, dentre outras atribuições, o assessoramento jurídico ao Poder Executivo. 

Questão 57. Gabarito: letra “a” 

Durante nossa preparação e no “aulão” de véspera, fixei a importância do art. 4º, da LC 

73/93. Dito e feito. “Bingo”. Tiro na mosca. Segundo o art. 4º, inciso X, é atribuição do Advogado-

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

normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal. 

Estas foram as duas questões de Legislação Aplicada à AGU do nosso certame. A título de 

cooperação, porque se trata de uma questão transversal que envolve o Direito Constitucional e a 

Legislação Aplicada, vamos comentar os itens que nos cabe da questão 31. 

Questão 31. 

I. Certo. O Conselho da Justiça Federal, como órgão federal da estrutura do Poder 

Judiciário, é representado judicialmente pela AGU. Ademais, segundo o art. 2º, § 1º, da LC 73/93, 

subordinam-se diretamente ao Advogado-Geral da União, dentre outros órgãos, a Procuradoria-

Geral da União e a Secretaria de Controle Interno. 

III. Certo. Conforme o art. 2º, § 1º, da LC 73/93, subordinam-se diretamente ao Advogado-

Geral da União, além do seu gabinete, a Procuradoria-Geral da União, a Consultoria-Geral da União, 

a Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União, a Secretaria de Controle Interno e, técnica e 

juridicamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Espero que todos tenham gabaritado Legislação Aplicada à AGU. Fiquem com Deus, 

fortíssimo abraço e bons estudos. 

Luciano Dutra 



   
  

Advogado da União desde 2009. Autor de livros e articulista. Professor de 

Direito Constitucional com ampla experiência em cursos preparatórios para 

concursos públicos e Exames de Ordem presenciais e on-line. Aprovado em 

diversos concursos públicos. Comentarista jurídico de revistas, jornais, sites e 

rádios. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-

graduado em Direito Público. Graduado e pós-graduado em Ciências Militares. 
 

Gran Cursos Online  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.grancursosonline.com.br/
https://www.grancursosonline.com.br/

