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Questão 31. Letra D 
 
A respeito dos contornos normativos envolvendo a Advocacia Geral da União, julgue as afirmativas a seguir. 
 I - Entre as atribuições da Advocacia-Geral da União está a de representação judicial do Conselho da Justiça  
Federal. Além Disso, subordinam-se diretamente ao Advogado-Geral da União a Procuradoria-geral da União e a 
Secretaria de Controle interno 
errada 
II - O Advogado-Geral da União tem o dever constitucional de, citado previamente pelo Supremo Tribunal 
Federal, defender o ato ou o texto normativo que constitua objeto de demanda promovida em sede de ação 
declaratória de constitucionalidade ou de ação direta de inconstitucionalidade  por omissão 
ERRADA – Vide ART. 102, § 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de 
norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto 
impugnado. 
 
III nos termos da LC 73/93, que regulamenta o art. 131 da CF, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
subordina-se direta e funcionalmente ao Advogado-geral da União. 
CORRETA. ART. 2º,   § 1º - 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. 
IV Nos termos d CF, os débitos de natureza tributária ou administrativo-infracional perante a União e qualquer 
de seus órgãos, desde que inscritos em dívida ativa, terão a execução promovida pela PGFN 
CORRETA. ART. 131, § 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. 
V –A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a 
União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
Alternativa correta: Art. 131. CF 
LETRA D 
 

Questão 57. Letra A 
 
É exemplo de atribuição do AGU: 
Letra  A – correta. Art. 4 X (lc 73/93) - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos 
normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal; 
 
 

Questão 55. Letra C 
Assinale a alternativa que indique corretamente a função institucional  pertiente à advocacia geral da união 
 
Alternativa C 
As demais funções estão mais próximas às exercidas  pela Defensoria. 
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