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Ministério da Fazenda
Escola de Administração Fazendária
EDITAL ESAF Nº 12, DE 24 DE ABRIL DE 2003
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROCURADOR DA FAZENDA 
NACIONAL

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o contido no parágrafo único do Art. 47 da Resolução
nº 1, de 14 de maio de 2002, republicada com alterações no Diário Oficial da 
União de 5 de setembro de 2002, torna pública a decisão da Banca Examinadora que
validou o resultado definitivo da Prova Objetiva do concurso público de provas e
títulos, para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, realizado nos dias 22 e
23 de fevereiro de 2002, ratificadas pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral
da União, no sentido de:

I - ANULAR as questões de nº 01 (Gab. 1), correspondente às de nºs 71(Gab. 2), 
41 (Gab.3) e 31 (Gab.4), da disciplina Direito Constitucional; de nº 25 (Gab.1),
correspondente às de nºs 61(Gab. 2), 65 (Gab.3) e 21 (Gab.4), da
disciplina Direito Financeiro e Econômico; e de nº 33 (Gab. 1), correspondente 
às de nºs 47(Gab. 2), 73 (Gab.3) e 07 (Gab.4), da disciplina Direito Tributário;

II - ATRIBUIR os pontos correspondentes às questões anuladas, indicadas no item 
I, a todos os candidatos presentes à prova objetiva, independentemente de terem 
ou não recorrido;

III - VALIDAR os gabaritos divulgados na forma do subitem 12.1, "a" do Edital 
regulador do certame, para fins de recursos, com as anulações a que se refere o 
item I deste Edital;

IV - DIVULGAR a anexa relação, em ordem alfabética, contendo o Resultado Final 
da Prova Objetiva e o Resultado Provisório das Provas Discursivas obtidos pelos 
candidatos que, aprovados na Prova Objetiva, tiveram suas Provas Discursivas 
corrigidas, de conformidade com o disposto nos subitens 8.3.8 e 8.4.9, ambos do 
Edital regulador do certame;

V - JULGAR IMPROCEDENTES os demais recursos apresentados quanto à Prova 
Objetiva;

VI - REITERAR que o resultado provisório das provas discursivas, de que trata o 
item IV supra, poderá ser objeto de recurso nos dois (2) dias úteis subseqüentes
à publicação deste Edital, podendo os candidatos constantes da relação anexa, 
inclusive mediante procurador, ter vista de suas provas discursivas, por cópia, 
durante o período recursal,
na Sede da Escola de Administração Fazendária - ESAF, em Brasília- DF, Rodovia 
BR 251, Km 04, Lago Sul, na Sala DT-4;

VII - CONVOCAR os candidatos constantes da relação anexa, para apresentação, no 
período de 28 de abril a
05 de maio de 2003, dos títulos de que dispuserem, entre os indicados no subitem
9.2 do Edital regulador do concurso,
bem como dos documentos relativos à comprovação de prática forense e à 
sindicância de vida pregressa, de que trata o subitem 10.1 do Edital nº 1/2003, 
do Conselho Superior da AGU, divulgado por meio do Edital ESAF nº 6/2003 (DOU
de 13/02/2003), retificador do Edital regulador do certame, remetendo-os pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, via SEDEX, para o endereço indicado
no item VI deste Edital, em volume único, porém separados internamente os 
títulos, os comprovantes de prática forense e os documentos relativos à vida 
pregressa;

VIII - CONSIDERAR REPROVADOS, para todos os efeitos, os demais candidatos que, 
por suas notas na Prova Objetiva, não se enquadraram entre aqueles que tiveram 
suas Provas Discursivas corrigidas, conforme estabelecido no subitem 8.4.11 
Edital que ditou as normas regedoras do certame. 

REYNALDO FERNÁNDEZ

(*) Publicado no Diario Oficial da União de 25/4/2003, Seção 3.
Concurso público para Procurador da Fazenda Nacional de 2ª Categoria - 2002/2003
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