
Relatório de Gestão 2019 - Iniciativas de melhoria

# MACROPROCESSO OBJETIVOS ESTRATÉGICO TEMA ÓRGÃO INICIATIVA DE MELHORIA DESCRIÇÃO / RESULTADOS GERADOS LISTA DAS ETAPAS / ENTREGAS PLANEJADAS PARA 2019 % 

EXECUTADO

1 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

PGU MODELO DE GESTÃO 

JUDICIAL

Instituído pela Portaria PGU 03/2018 e também pela Portaria SGCT 09/2019. Ao longo 

de 2019, houve a adoção gradual do modelo de gestão pelas Procuradorias Regionais 

da União, observando-se uma redução no tempo de análise das intimações judiciais, de 

realização do respectivo ato processual e ainda uma maior racionalização na 

distribuição das tarefas judiciais, bem como maiores padronização e uniformização da 

atuação. No âmbito da SGCT, foi possível notar melhor gerenciamento das demandas 

repetitivas.

- Apresentações diversas e assessoria às Procuradorias para implantação do 

Modelo de Gestão Judicial;

- Realização do 2º Fórum Estratégico da PGU, em novembro de 2019.

100%

2 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

PGU REGIONALIZAÇÃO DA 

ATUAÇÃO JUDICIAL

Após estudos e avaliações quanto à possibilidade de racionalização e ganhos de 

eficiência, a Procuradoria-Geral da União vem implementando a desterritorialização da 

atuação judicial em algumas matérias, mediante a concentração da atuação em 

equipes temáticas estaduais ou regionais.

- Criação dos Grupos Regionais de Atuação Proativa - GRAPs pela Portaria PGU n. 

10/2018, nos termas Defesa da Probidade e Recuperação de Ativos;

- Seleção de Advogados da União para atuação nos GRAPS;

- Redistribuição dos processos sob acompanhamento das unidades locais para os 

GRAPs das respectivas regiões;

- Início de funcionamento dos GRAPs no segundo semestre de 2019.

100%

3 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

PGU FORÇA TAREFA DE 

INFRAESTRUTURA

Instituída por meio da Portaria AGU nº 319/2019, a Força-Tarefa Infraestrutura tem 

por objetivo atuar de forma estratégica no monitoramento, supervisão, orientação e 

defesa da União e de suas autarquias e fundações nas demandas judiciais relacionadas 

às políticas públicas de infraestrutura. Em 2019 a força tarefa atuou em demandas 

relevantes como a Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa em áreas do 

Pré-Sal, com arrecadação de R$ 69,96 bilhões; Leilão de energia A-6, que movimentou 

ao todo R$ 44 bilhões em contratos; dentre outras.

- Edição de ato normativo pelo Advogado-Geral da União;

- Designação dos membros da Força Tarefa;

- Realização de plantões judiciais.

100%

4 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

PGF COORDENAÇÃO NACIONAL 

DAS ETR-BI

A criação de uma Coordenação Nacional das Equipes de Trabalho Remoto em 

Benefícios por Incapacidade (ETRs-BI) visa a aprimorar o modelo de atuação 

contenciosa da PGF, baseado em equipes de altíssimo desempenho. O objetivo ora 

perseguido é a criação de instância para acompanhamento exclusivo e proativo de 

todas as ETRs-BI, com a função precípua de perseguir melhorias estruturais e de 

rotinas, bem como fomentar estratégias processuais exitosas na temática “benefícios 

por incapacidade”.

- Criação da Coordenação Nacional das ETRs-BI por meio de Portaria;

- Nomeação de Coordenador Nacional das ETRs-BI;

- Avançar na ampliação das ETRs-BI.

100%

5 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

PGF COORDENAÇÃO NACIONAL DE 

TURMAS RECURSAIS

Coordenação nacional das cinco equipes regionais desterritorializadas que atuam na 

defesa das autarquias perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, 

com objetivos como a definição de modelo nacional de fluxo de trabalho, 

compartilhamento de tecnologias e mapeamento qualificado de precedentes 

jurisprudenciais.

- Nomeação do Coordenador Nacional;

- Mapeamento dos Fluxos de Trabalho de cada ERTR;

- Criação de um Banco de Precedentes Nacionais;

- Interlocução com DEPCONT, PFE-INSS e DDP.

100%

6 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

SGCT ESPECIALIZAÇÃO DA 

ATUAÇÃO

Criação da Coordenação-Geral de Assuntos Federativos, inserida no Departamento de 

Controle Difuso, da Secretaria-Geral de Contencioso, com o objetivo de acompanhar 

especificamente as ações envolvendo conflitos entre a União e os demais Entes 

Federados. Tratamento diferenciado das demandas envolvendo conflitos federativos, 

com economia de R$ 6,3 bilhões.

- Designaão do Dr. Leandro Peixoto Medeiros como Coordenador-Geral da  

Coordenação-Geral de Assuntos Federativos;

- Designação de outros 5 (cinco) advogados para integrar a equipe .

100%

7 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

GESTÃO PGU PROGRAMA GESTÃO DO 

CONHECIMENTO

O objetivo é aperfeiçoar a disponibilização de informações e dos instrumentos para 

apoio à atuação judicial e à gestão da PGU. Em 2019 foram disponibilizados na página 

da intranet da PGU os sumários de conhecimento de abrangência nacional e regional 

de matérias como defesa da probidade; assuntos internacionais; cálculos e perícias; 

dentre outros. Tais iniciativas contribuem para a uniformização e padronização da 

atuação da PGU, ao compartilhar teses e orientações comuns de abrangência nacional, 

além de facilitar significativamente o acesso a teses e modelos nacionais da PGU.

- Criação do repositório de atos normativos, concentrando todas os atos 

normativos da PGU;

- Instituição das Comissões Temáticas previstas na Portaria PGU n. 10/2018, para a 

uniformização;                                            

- Criação e adoção dos Sumários de Conhecimento, previstos na Portaria n. 

10/2018, como repositórios oficiais de conhecimento e orientação da PGU.

100%
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EXECUTADO

8 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

GESTÃO PGU GESTÃO DE PRECATÓRIOS - 

PROGRAMA RETOMADA

Aperfeiçoamento da gestão das informações relacionadas ao processo de pagamento 

de precatórios, de forma a se evitar pagamentos em duplicidade, bem como identificar 

eventuais beneficiários de precatórios que sejam devedores da União, de suas 

Autarquias e Fundações.

- Desenvolvimento painel de Business Inteligence (BI) para o cruzamento entre os 

dados de devedores e credores, ferramenta disponibilizada para todas as unidades 

da AGU nos estados.

100%

9 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

GESTÃO PGF PROCURADORIA OTIMIZADA Catalogação das iniciativas de automação, gerenciamento de contencioso e gestão das 

unidades e divulgação por meio de portal colaborativo. Identificação de mais de 70 

medidas inovadoras na PGF e construção de portal de internet para divulgá-las, tendo 

recebido mais de 5.000 acessos apenas na primeira semana de funcionamento.

- Designação de equipe de multiplicadores;

- Colheita das melhores práticas da instituição em todos os estados, detalhamento 

e agrupamento em ambiente colaborativo;

- Processo de validação das iniciativas coletadas por grupo específico;

- Construção de Portal interativo para difusão das iniciativas

- Elaboração de vídeos instrutivos sobre as principais ferramentas de automação;

- Elaboração de material de divulgação e realização de reuniões técnicas para 

propiciar a disseminação das boas práticas;

- Criação de grupo no Whatsapp para captar e promover novas iniciativas, bem 

como para discutir e estimular o uso das já existentes.

100%

10 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

SGCT SGCT, PGFN e STN Aproximação entre a SGCT, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional para aperfeiçoamento da atuação nas ações judicias. Criação da  

Coordenação-Geral de Assuntos Federativos na SGCT e do núcleo de estudos jurídicos 

na STN, ambos com o objetivo de aperfeiçoar a atuação judicial e as teses de defesa da 

União em conflitos federativos, bem como agilizar a troca de informações entre os 

órgãos.

-Otimização do fluxo de informações entre SGCT, STN e PGFN, com a integração da 

PGFN (órgão de Direção) ao SAPIENS;

- Concretização e funcionamento da Coordenação-Geral de Assuntos Federativos na 

SGCT.

100%

11 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

SGCT SGCT e STF Aproximação entre a SGCT e o Supremo Tribunal Federal para promover o 

aprimoramento dos trâmites processuais e a melhoria da atuação da União no âmbito 

da Suprema Corte. Integração entre os sistemas eletrônicos Sapiens e do STF. 

Realização do evento “I Diálogos Interinstitucionais entre o STF e os membros da 

Advocacia Pública Federal”, em parceria com a Escola da AGU.

- Realização do evento “I Diálogos Interinstitucionais entre o STF e os membros da 

Advocacia Pública Federal”, em parceria com a Escola da AGU;

- Realização de reuniões de trabalho para elaborar um calendário para integração 

dos sistemas, via MNI.

100%

12 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

TECNOLOGIA PGU AUTOMAÇÃO DO CADASTRO 

DAS INTIMAÇÕES DO STJ NO 

SISTEMA SAPIENS

Tendo em vista que o Sistema de Processo Eletrônico do STJ ainda não é integrado ao 

Sistema SAPIENS, o cadastramento das intimações ainda ocorria de forma manual 

pelos servidores da PGU. Com essa iniciativa, pretende-se buscar na página do STJ - por 

meio de rotinas de web scraping - os dados necessários para cadastramento 

automatizado das intimações e abertura de tarefas para o setor da PGU competente 

para sua análise.

- Estudo do modelo de dados processuais do Superior Tribunal de Justiça para o 

desenvolvimento de ferramenta ("robô") para o cadastramento e distribuição 

automatizada das intimações judiciais destinadas por aquele tribunal;

- Realização de testes e aperfeiçoamentos;

- Utilização da ferramenta em produção.

100%

13 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

TECNOLOGIA PGF PROJETO OPTIMUS / PRIME Sistemas de automação que servem ao etiquetamento de tarefas no SAPIENS com base 

nas movimentações processuais e no teor dos documentos judiciais. Automação da 

triagem alcançando mais de 90% das intimações em certas unidades.

- Desenvolvimento, produção e disseminação dos aplicativos de triagem 

automatizada;

- Desenvolvimento de novas ferramentas e filtros de triagem;

- Criação da interfaçe;

- Hospedagem do aplicativo em ambiente acessível;

- Aprimoramento da performance;

- Elaboração de manual, vídeo tutorial e realização de demonstrações.

100%
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EXECUTADO

14 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

TECNOLOGIA PGF PROJETO MERCÚRIO O Mercúrio é um macrossistema de triagem, distribuição e etiquetamento em lote e de 

forma automatizada.

- Produção e disseminação da versão 5.0 do aplicativo de triagem automatizada; a 

versão 5.0 é capaz de efetivar triagem antes da abertura dos prazos e melhora a 

estrutura do código;

- Desenvolvimento de novos módulos do aplicativo, como o etiquetamento em 

lote;

- Desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas como realce de trechos, 

aperfeiçoamento da macro de captura de texto, gestão de paradigmas, 

etiquetamento do grid de tarefas, entre outros;

- Hospedagem do aplicativo em ambiente acessível;

- Aprimoramento da performance;

- Elaboração de manual, vídeo tutorial e realização de demonstrações.

100%

15 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

TECNOLOGIA PGF PROJETO LOKI Robô que automatiza pesquisas em sistemas previdenciários, facilitando ainda a 

juntada das telas no SAPIENS. Automação do fornecimento de processos 

previdenciários ao judiciário, bem como evolução na obtenção dos dados para defesa 

do INSS.

- Desenvolvimento, produção e disseminação de aplicativo para consulta em 

sistemas e formação de dossiê;

- Integração de pesquisas no CNIS, SAT e GET; 

- Juntada automatizada no SAPIENS, com adequação dos arquivos;

- Integração com o sistema Creta, permitindo a juntada de documentos do 

SAPIENS;

- Criação da interface;

- Hospedagem do aplicativo em ambiente acessível;

- Aprimoramento da performance;

- Desenvolvimento de novas ferramentas;

- Elaboração de manual, vídeo tutorial e realização de demonstrações.

100%

16 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

TECNOLOGIA PGF PROJETO PANDA O sistema PANDA faz a juntada de peças no SAPIENS de forma automatizada, de 

acordo com a etiqueta indicada. A função do aplicativo é auxiliar o usuário na produção 

de minutas no sistema Sapiens, mediante a associação de minutas a etiquetas. 

Automação de elaboração e juntada de peças processuais, tendo alcançado mais de 50 

mil minutas geradas em um ano para alguns usuários.

- Produção e disseminação de aplicativo para minutagem automática no sistema 

SAPIENS;

- Desenvolvimento de novas ferramentas, como etiquetamento parcial, sistema de 

anexos,  acompanhamento do analista;

- Hospedagem do aplicativo em ambiente acessível;

- Aprimoramento da performance;

- Elaboração de manual, vídeo tutorial e realização de demonstrações.

100%

17 CONTENCIOSO 

JUDICIAL

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

TECNOLOGIA SGCT INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS 

COM STF

Integração dos sistemas Sapiens e STF para peticionamento e recebimento de 

intimações eletrônicas. Facilidade no peticionamento diretamente via Sapiens, rapidez 

na integração de processos, cadastro de informações processuais e distribuição de 

tarefas aos advogados.

- Implementação da pesquisa de procesos e também o peticionamento pelo 

Modelo Nacional de Interoperabilidade, via SAPIENS;

- Implementação do recebimento de intimações via MNI, com gestão pelo SAPIENS 

(pendente).

75%
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EXECUTADO

18 CONTENCIOSO 

INTERNACIONAL E 

ADMINISTRATIVO

Prevenir e reduzir a 

litigiosidade

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

PGU ALAP – GRUPOS DE 

TRABALHO

Os Grupos de Trabalho da Associação Latinoamericana de Advocacias Públicas - ALAP 

foram criados durante o I Período de Sessões Extraordinárias da Assembleia Geral da 

ALA - ocorrido entre os dias 14 a 16 de agosto de 2019, em Lima, na República do Peru. 

Foram criados 6 (seis) GTs da ALAP, assim intitulados - Luta Contra a Corrupção; 

Direitos Humanos: Sistema Interamericano e Sistema Universal; Arbitragem de 

Investimentos e Arbitragem Comercial Internacional; Defesa Jurídica do Estado; 

Cooperação Jurídica Internacional; Procedimentos Judiciais de Países em Foro 

Estrangeiro. Os representantes da Advocacia Geral da União em cada um dos referidos 

GTs foram designados por meio da Portaria n. 455, de 13 de setembro de 2018.  

Considerando que a AGU é responsável pela coordenação do GT de Arbitragem de 

Investimentos e Arbitragem Comercial Internacional, cabe relatar que já foram 

realizadas cerca de 8 (oito) reuniões virtuais do GT; somadas a outras duas reuniões 

realizadas entre o GT e o International Institute for Sustainable Development (IISD). Em 

cada uma destas reuniões, foi redigida respectiva Ata; e, mais recentemente, em junho 

de 2020, foi elaborada minuta de Declaração do GT acerca dos efeitos da pandemia 

sobre os processos arbitrais. Ademais, foi elaborado Relatório sobre Diagnóstico da 

arbitragem em cada país, acompanhado de base de dados sobre respectivos casos 

arbitrais; estando os Relatório 2 e 3 (Boas Práticas e Desafios das Advocacias e 

Procuradorias de Estado; e Iniciativas de melhoria da arbitragem internacional) em fase 

de elaboração. 

- Reuniões virtuais do Grupo de Trabalho de Arbitragem de Investimentos e 

Arbitragem Comercial Internacional, com relaboração de Relatório de Diagnóstico 

da Arbitragem em todos os países participantes da ALAP.

100%

19 CONTENCIOSO 

INTERNACIONAL E 

ADMINISTRATIVO

Prevenir e reduzir a 

litigiosidade

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

PGU ALAP – REGIMENTO INTERNO Discussão de Regimento Interno da Associação Latino Americana de Advocacias 

Públicas. Será levado à deliberação em 2020.

- Proposição de minuta de Regimento Interno para a ALAP, tendo seu teor ficado 

pendente de apreciação individual por cada Instituição Parte para aprovação em 

momento oportuno posterior.

100%

20 CONTENCIOSO 

INTERNACIONAL E 

ADMINISTRATIVO

Prevenir e reduzir a 

litigiosidade

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

PGU COMISSÃO INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS

Sobre a iniciativa “Diálogos com a Junta Diretiva da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos” (NUP 00405.009455/2019-56), esta surgiu após a entrega de uma 

declaração conjunta de alguns países integrantes da OEA ao Secretário Executivo da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), com sugestões de melhoria de 

procedimentos relacionados ao processamento de petições e casos perante a CIDH. 

Após essa manifestação, a Secretaria Executiva da CIDH compartilhou proposta de 

agenda de reuniões entre representantes do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e 

Paraguai e a Junta Diretiva da Comissão. Como destacado pelo MRE: Considera-se que 

a realização das reuniões entre estados e a CIDH constitui valiosa oportunidade para 

debate sobre os procedimentos adotados pelo órgão em seu sistema de casos e 

petições. Trata-se de ocasiões nas quais representantes do estado brasileiro poderão 

compartilhar suas perspectivas não só com o órgão interamericano, mas também com 

outros estados, a fim de contribuir para efetivo aperfeiçoamento dos métodos de 

trabalho da Comissão.

- Divisão dos assuntos contidos na declaração conjunta em quatro "macrotemas", 

havendo previsão inicial de uma reunião para cada, entre outubro e dezembro de 

2019. Após negociações e algumas alterações, foi acertado o seguinte calendário, 

tendo ocorrido todos os três encontros em 2019. Em vista de restrições 

orçamentárias, o DAI/PGU não enviou representante para a primeira reunião, de 25 

de setembro em Washington, mas colaborou com a elaboração de material prévio e 

comentários transmitidos durante a reunião ao representante do MRE presente. 

Nas reuniões do Equador (14  e 15 de novembro) e de Washington (8 e 9 de 

dezembro), houve representação do DAI/PGU;

- Como resultado dessa iniciativa, houve compromisso dos representantes da CIDH 

de analisar várias das propostas levadas pelos representantes dos Estados para 

melhoria dos procedimentos perante a CIDH. Dentre as propostas constava a de 

que a CIDH desse maior transparência aos critérios utilizados para admissibilidade 

das petições, a qual restou acolhida.

100%

21 CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO

Prevenir e reduzir a 

litigiosidade

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

CGU TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA (TAC)

Concentração da discussão a respeito do tema TAC e proposição de um novo ato 

normativo para reger a matéria, de modo a contribuir para a superação das acentuadas 

divergências procedimentais que persistem no âmbito da AGU. 

- Realização de discussões e estudos sobre o tema com o DECOR/CGU e a PFG;

- Confeccção de ato normativo encaminhado ao Advogado-Geral da União. 

100%
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EXECUTADO

22 CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

CGU SISTEM CONECTA TCU Implantação do Sistema Conecta TCU, gerando desburocratização do peticionamento e 

recebimento de ofícios no TCU. Foi reinaugurada uma sala para uso exclusivo da AGU 

no TCU, facilitando a atuação perante o Tribunal.

- Realização de reuniões com todos os órgãos de execução do consultivo, 

orientando-os e estabelecendo-se os pontos focais nas consultorias, passando-se a 

AGU a se valer do sistema CONECTA -TCU;

- Realização de tratativas junto ao TCU para possibilitar desburocratização no 

peticionamento eletrônico e vista eletrônica dos autos.

100%

23 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

CGU GESTÃO DE PROCESSOS Com o intuito de aprimorar a gestão dos processos, a Consultoria-Geral da União 

voltou seus esforços para o encerramento das tarefas abertas anteriores ao ano de 

2019. Ademais, outra iniciativa em relação à gestão dos processos foi a implementação 

de novas rotinas destinadas a conferir celeridade ao deslinde das divergências.

- No que trata da melhora na gestão dos processos que envolvem o deslinde de  

divergências jurídicas, o DECOR/CGU, ao longo de 2019, se prontificou a promover, 

a partir de uma série de reuniões internas e, ainda, com o Gabinete do Consultor-

Geral da União, de forma a buscar novos fluxos e rotinas administrativas que 

possam garantir ganho de eficiência e celeridade em seus processos;

- Já no que pertine ao encerramento de 2600 atividades no Sistema Sapiens, vale 

dizer que, no ano de 2019, a Consultoria-Geral da União ao constatar a existência 

de atividades em aberto relacionada a anos anteriores, logrou êxito em canalizar 

seus esforços de gestão para dar tratamento a todas as atividades até então 

pendentes e passou a trabalhar apenas com atividades inerentes ao exercício 

corrente. 

100%

24 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

CGU NORMATIZAÇÃO DAS e-CJU´s A CGU está em fase de criação das Consultorias Jurídicas da União Especializadas 

Virtuais (e-CJUs). As e-CJUs proporcionarão padronização de atuação e especialização 

de matérias, permitindo que as Consultorias Jurídicas da União nos Estados possam se 

dedicar precipuamente à atividade de assessoramento jurídico aos órgãos da 

Administração Direta da União. Espera-se uma redução ainda maior no tempo de 

resposta consultiva.

- Primeira fase: série de debates internos com vistas a discutir, de forma 

institucional,  o melhor modelo para desterritorialização de suas atividades nos 

Estados.

- Segunda fase: confecção da minuta de normativo e encainhamento ao Gabinete 

do Advogado-Geral da União para efetiva implementação do projeto. 

100%

25 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prevenir e reduzir a 

litigiosidade

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

CGU REMODELO DA CCAF Melhorias no modelo de atuação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal, impactando os critérios de distribuição dos procedimentos, 

fluxos de trabalho, capacitação dos mediadores, dentre outras. O impacto de todas as 

medidas deve reduzir o tempo médio de resolução dos procedimentos por meio de 

acordo.

- Remodelo de Distribuição interna de procedimentos de mediação - edição da 

ORDEM DE SERVIÇO CCAF Nº 03, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019;

- Fluxos de Trabalho - criação de fluxo de procedimento de conciliação - edição da 

ORDEM DE SERVIÇO CCAF Nº 4, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019; 

- Capacitação dos Mediadores da CCAF e CLCs - montagem e execução, com a 

Escola da AGU, do Curso de Negociação Avançada (FGV) com 30 horas aula - 2 

turmas: agosto e setembro de 2019 .

100%

26 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

PGF ENUNCIADOS Elaboração de enunciados do Procurador-Geral Federal, sintetizando entendimentos 

vinculantes. Impacto em segurança jurídica.

- Elaboração de enunciados em matéria finalística, de servidores, licitações e 

contratos e convênios;

- Aprovação dos enunciados pelo Procurador-Geral Federal;

- Ampla divulgação dos enunciados.

90%

27 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

PGF PARECERES 

PARAMETRIZADOS

Elaboração de pareceres  parametrizados em licitações e contratos disponíveis para 

todas as unidades consultivas da PGF. Maior eficiência, celeridade e uniformização de 

entendimentos internos.

- Criação de uma câmara especializada na criação de instrumentos de 

uniformização;

- Elaboração de pareceres parametrizados baseados nas minutas de instrumentos 

de contratação públicas disponibilizadas na página da AGU. 

100%

28 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

PGF REPRESENTAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Estruturação de núcleo interno da PGF, permitindo melhoria da defesa dos gestores e 

das entidades representadas em diversas instâncias, inclusive no Tribunal de Contas da 

União, proporcionando melhor assessoramento jurídico.

- Estruturação de um núcleo visando coordenar e orientar a atuação dos membros 

da Procuradoria-Geral Federal no exercício da representação extrajudicial das 

autarquias e fundações públicas federais e dos respectivos dirigentes e servidores;

- Expansão do núcleo visando aprimorar e contribuir com o exercício da 

representação extrajudicial, propiciando também a atuação do núcleo em regime 

de colaboração.

100%
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29 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

SGCS PROJETO ASSESSORAMENTO 

NA PRODUÇÃO

Elaboração conjunta de normas entre a SGCS e o órgão interessado. Gerou otimização 

da análise das propostas normativas: total de 31 reuniões de assessoramento 

realizadas, que resultaram na apresentação de 4 propostas normativas, dentre as quais 

1 foi publicada e 3 estão pendentes de aprovação e publicação. 

- Portaria AGU para dispõr sobre a edição de atos normativos no âmbito da AGU. 

Foram realizadas várias reuniões e o texto da minuta foi acordado com os órgão de 

direção superior, mas aguarda parecer conclusivo do DAJI.

- Portaria AGU para dispõr sobre os critérios de seleção para o afastamento de 

Advogados da União, de Procuradores Federais e de servidores administrativos da 

AGU, para participação em ações de desenvolvimento. Portaria trabalhada em 

conjunto entre DAJI e Escola da AGU. As mudanças trazidas pelo Decreto nº 9.991, 

de 28 de agosto de 2019, impactaram no texto da portaria. Apesar disso, o texto foi 

fechado e encaminhado para o Conselho da Escola da AGU. A EAGU está 

trabalhando nos ajustes finais de mérito para encaminhar para o parecer do DAJI.

- Portaria EAGU para dispor sobre o ressarcimento ao erário por parte dos 

beneficiários de eventos de capacitação custeados pela Escola da AGU. Ato 

finalizado e publicado (Portaria nº 37, de 16 de julho de 2019).

- Portaria AGU para regulamentar o Programa de Trabalho Não-Presencial para os 

Servidores Administrativos na AGU. Particpação do DAJI/SGCS em reuniões e 

parecer final que resultara na edição da Portaria nº 61, de 28/02/2020.

50%

30 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

GESTÃO CGU MODELAGEM DOS 

PROCESSOS DE TRABALHO

Modelagem dos processos de trabalho da CGU, providência motivada tanto pelo 

Decreto nº 9.203/2017, que trata de Governança Pública, quanto pela recomendação 

do TCU (Acórdão nº 2138/2017). Impacto na redução do tempo de prestação do 

serviço.

- Desenho do processo de Prestação de Informações do Presidente da República ao 

STF. Meta: atingir nível 1 de maturidade com a publicação do processo de trabalho;

- Desenho do processo Consultivo. Meta: atingir nível 1 de maturidade com a 

publicação do processo de trabalho;

- Desenho do processo de Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta. Meta: 

atingir nível 1 de maturidade com a publicação do processo de trabalho;

- Desenho do processo de Representação Extrajudicial da União e Agentes Públicos. 

Meta: atingir nível 1 de maturidade com a publicação do processo de trabalho.

100%

31 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

GESTÃO CGU GESTÃO DE PESSOAS Redução do quadro de servidores na CGU (realocação em outras unidades ou para os 

Órgãos de origem) e melhorias na distribuição das tarefas gerando maior eficiência e 

economia. 

- Implementação de novos instrumentos e mecanismos de gestão possibilitou. 

Possibilitou a redução de 40% no quadro de servidores lotados na Consultoria-

Geral da União sem que fosse afetada a qualidade e eficiência do trabalho. Como 

resultado, pode-se dizer que a Consultoria-Geral da União promoveu significativa 

economia financeira para a AGU. O quadro Administrativo conta hoje com auxílio 

de apenas 21 servidores. 

100%

32 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

GESTÃO CGU PAINEL DE MONITORAMENTO 

DE PRODUTIVIDADE 

CONSULTIVA

Aperfeiçoamento na utilização da ferramenta Power BI para gerenciamento das 

unidades consultivas.

- Adoção da política interna de capacitação de servidores na utilização do Power BI 

de forma a auxiliar na gestão das unidades da Consultoria-Geral da União. 

100%

33 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prevenir e reduzir a 

litigiosidade

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

CGU CGU e STN Reuniões institucionais para tratamento uniforme nos processos de conciliação 

provenientes de conflitos  do Tesouro Nacional, especialmente em conflitos 

federativos, que envolvem a União, os Estados e Municípios.

- Realização de reuniões institucionais com representantes da Secretaria do 

Tesouro Nacional (Subsecretária e equipe).

100%

34 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prevenir e reduzir a 

litigiosidade

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

CGU CGU e SERPRO Reuniões institucionais para tratamento uniforme nos processos de conciliação 

provenientes de conflitos do SERPRO.

- Realização de reuniões institucionais com representantes do SERPRO (Presidência, 

Diretor Jurídico e equipe) e visita institucional à sede do SERPRO.

100%
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35 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prevenir e reduzir a 

litigiosidade

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

CGU CGU e TCU Promoção de reuniões e despachos semanais com as Secretarias de Controle Externo 

do TCU, visando maior alinhamento técnico. Também se intensificou a atuação da CGU 

perante o TCU, em função do aumento de processos instaurados para acompanhar 

atos e contratos. 

- Em um primeiro momento, pensou-se na possibilidade de promoção de reuniões 

semanais com as áreas técnicas do Tribunal de Contas da União.

- No entanto, com o desenrolar dos processos em acompanhamento de interesse 

da União, verificou-se a desnecessidade de reuniões semanais e sim reuniões 

pontuais, que foram realizadas de forma a otimizar a defesa a ser empreendida.

100%

36 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

TECNOLOGIA CGU PAINEL DE GESTÃO EM 3 

DIMENSÕES

Aperfeiçoamento do Painel de monitoramento de produtividade consultiva com a 

criação de três níveis e melhora na qualidade dos dados extraídos. O painel atual traz 

todos os dados relacionados às atividades produzidas no âmbito do sistema do 

Consultivo.

- Aprimoramento de funções e scripts do agora denominado Radar do Consultivo;

- Atualização regular em intervalos semanais do painel em Power BI que passa a 

contar com dados em três níveis dimensionais, quais sejam, 1) dados de 

produtividade  de todos os órgãos jurídicos consultivos de Brasília e dos Estados, 2) 

divisão dos dados  por assuntos e por  coordenação e 3) dados de produtividade 

personalizados por cada membro da Advocacia-Geral da União em exercício nas 

unidades do consultivo.

100%

37 CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO 

JURÍDICO

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

TECNOLOGIA CGU PUBLICAÇÃO DE 

MANIFESTAÇÕES 

ESTRATÉGICAS

A CGU buscou ao longo de 2019 promover alimentação de manifestações estratégicas 

na ferramenta SharePoint, aumentando o compartilhamento de conhecimento e a 

transparência.

- Promoção da criação e uniformização de todas as páginas das unidades 

consultivas na intranet como política de transparência, organização e tratamento 

da informação;

- Promoção de oficinas técnicas presenciais e à distância com todas as unidades 

consultivas pertencentes ao sistema da Consultoria-Geral da União, de forma a 

conferir capacitação a todas as unidades para a devida alimentação das páginas;

- Expedição, pelo Consultor-Geral da União, da Portaria CGU n. 05/2019 que trata 

da obrigação de alimentação das páginas na intranet.

100%

38 COBRANÇA E 

RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS

Aumentar a efetividade na 

cobrança e na recuperação 

do crédito

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

PGF EQUIPES DE COBRANÇA 

JUDICIAL REGIONALIZADAS - 

ECOJUDs

Foram criadas as equipes de cobrança regionalizadas na 2ª, 4ª e 5ª Regiões, bem como 

o primeiro projeto-piloto na  3ª Região.

- Criação e finalização das ECOJUDs na 2ª, 4ª e 5ª Regiões;

- Início do piloto na 3ª Região.

100%

39 COBRANÇA E 

RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS

Aumentar a efetividade na 

cobrança e na recuperação 

do crédito

ATUAÇÃO 

FINALÍSTICA

PGF EVOLUÇÃO DA EQUIPE 

NACIONAL DE COBRANÇA – 

ENAC

O objetivo é melhorar a gestão técnica e operacional das atividades relativas à 

inscrição em dívida ativa, protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA), 

conciliação prévia, ajuizamentos de execução fiscal, ações de ressarcimento e 

cobrança, parcelamento extrajudicial, pesquisa patrimonial, localização de devedores e 

demais atividades de inteligência na área de cobrança, por meio da nacionalização e 

desterritorialização do trabalho.

- Potencialização da cobrança extrajudicial dos créditos das autarquias e fundações 

públicas federais com a evolução da ENAC.

75%

40 COBRANÇA E 

RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS

Aumentar a efetividade na 

cobrança e na recuperação 

do crédito

TECNOLOGIA PGU POWER BI PARA GESTÃO DA 

RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO

Substituição de planilhas eletrônicas por painel de Business inteligence (BI) para a 

atualização e alimentação constante dos dados da atuação de recuperação de créditos, 

sendo a mesma compartilhada com todas as unidades da AGU nos Estados.

- Estudo das fontes e do modelo de dados;

- Desenvolvimento do painel;

- Disponibilização para as unidades da PGU em todo o país.

100%

41 COBRANÇA E 

RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS

Aumentar a efetividade na 

cobrança e na recuperação 

do crédito

TECNOLOGIA PGF SAPIENS DÍVIDA Evolução da arrecadação e da gestão dos créditos administrados pela Procuradoria-

Geral Federal por meio da utilização do SAPIENS DÍVIDA.

- Aumento do número de autarquias e fundações públicas federais utilizando o 

sistema sapiens dívida.

75%

42 COBRANÇA E 

RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS

Aumentar a efetividade na 

cobrança e na recuperação 

do crédito

TECNOLOGIA PGF SISTEMA ÚNICO DE DÍVIDA 

ATIVA

Implementação do Sistema Único de Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas 

Federais. Já foi iniciado o projeto-piloto com os créditos do INSS e a expectativa é que 

todos os módulos do sistema sejam disponibilizados pelo Ministério da Economia até o 

final de 2020.

- Início do piloto do sistema ARCO;

- Evolução da construção de módulos do sistema.

50%
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43 COBRANÇA E 

RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS

Aumentar a efetividade na 

cobrança e na recuperação 

do crédito

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

PGF TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA: AGU, PGF E MPT

Objetiva-se a concretização do intercâmbio de informações, conhecimentos e 

experiência entre os referidos órgãos com relação à responsabilidade das empresas 

pelo descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.

- Assinatura do Termo de Cooperação com o Ministério Público do Trabalho. 100%

44 COMUNICAÇÃO Aperfeiçoar a comunicação 

institucional

N/A ASCOM REFORMULAÇÃO DE 

PROGRAMAS

Programas e reportagens para TV e Rádio foram reformulados, dando um caráter mais 

dinâmico aos produtos.

PROGRAMA AGU BRASIL NO RÁDIO: 

- Inclusão de entrevistas no programa;

- Criação do quadro "Por dentro da AGU";

- Realização de matérias mais curtas e com mais sonoras;

- Reformulação de vinhetas e sonoplastia do programa.                                            

CRIAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS NO RÁDIO:

- Criação de boletim com duração de 1:30 veiculado pela Rádio Justiça com atuação 

da AGU;

- Realização de duas participações ao vivo na Rádio Justiça (Giro pelos Tribunais) - 

nos anos anteriores era apenas uma participação. PROGRAMA AGU BRASIL TV: 

- Inclusão de novos quadros, "Destaque do Site, Rádio e Giro de Notícias;

- Reportagens mais curtas e em maior número, pelo menos cinco por programa, 

além de inserção de notas cobertas e notícias de última hora;

- Reforma do estúdio de gravação;

- Aquisição de novos equipamentos;

- Produção de novas vinhetas e artes.

100%

45 COMUNICAÇÃO Aperfeiçoar a comunicação 

institucional

N/A ASCOM REDES SOCIAIS Lançamento de novos produtos e aumento da regularidade nas postagens de redes 

sociais.

LANÇAMENTO DE NOVOS PRODUTOS:

- Análise de tendências;

- Concepção do programa;

- Produção de piloto;

- Aprovação do produto;

- Publicação periódica.

AUMENTO DA REGULARIDADE DAS POSTAGENS:

- Análise de audiencia;

- Estabelecimento de melhores dias/horários para cada produto;

- Publicação dentro da regularidade planejada.

100%

46 CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAS

Desenvolver competências 

técnicas e gerenciais

N/A EAGU ACORDOS DE COOPERAÇÃO Intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências com: Escola Superior do 

MPU, GEAP Autogestão, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

Procuradoria-Geral do Município de Olinda/PE, Universidade Federal do Paraná, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

- Estabelecimento do acordo;

- Realização de eventos em conjunto;

- Concessão de vagas;

- Recebimento de vagas em eventos do parceiro.

55%

47 CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAS

Desenvolver competências 

técnicas e gerenciais

N/A EAGU APLICATIVO EAGU Aplicativo para facilitar o acesso às informações dos cursos promovidos pela Escola da 

AGU.

- Criação do aplicativo;

- Realização de testes;

- Divulgação e implantação do aplicativo.

100%

48 CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAS

Desenvolver competências 

técnicas e gerenciais

N/A EAGU SUAP Sistema Unificado de Administração Pública, desenvolvido pela IFRN e disponibilizado 

para a AGU por meio de acordo de cooperação.

- Estabelecimento do acordo;

- Criação do banco de dados,

- Treinamento dos servidores,

- Utilização do sistema.

100%
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49 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

Aumentar a efetividade na 

cobrança e na recuperação 

do crédito

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

CGAU INTERCÂMBIO – CGU E 

CORREGEDORIAS

Intercâmbio com a Controladoria-Geral da União e com as corregedorias dos 

ministérios, com destaque para o Ministério da Economia, visando a capacitação dos 

membros de comissões.

- Participação dos integrantes da CGAU em cursos e palestras em conjunto com a 

Controladoria-Geral da União – CGU, a Corregedoria do Ministério da Economia – 

COGER  e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

100%

50 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Fortalecer a governança 

corporativa e os processos de 

gestão

Promover a modernização 

tecnológica

TECNOLOGIA CGAU SAPIENS DISCIPLINAR Implementaçao de módulo próprio para integração da área disciplinar ao Sistema 

Sapiens, sistema institucional da AGU, permitindo a "virtualização" das apurações 

disciplinares.

- Melhoria na celeridade processual da apurações disciplinares e na segurança 

quanto ao resguardo das informações e dados relacionados.

100%

51 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Viabilização jurídica de 

políticas públicas

Promover a defesa eficiente, 

efetiva, uniforme

Atividade 

Correicional

CGAU Aprimoramento da atuação 

correicional

Aprimorar, normatizar e implementar nova sistemática de realização de correições; 

Reduzir o estoque de verificações correicionais em andamento; Melhorar o 

acompanhamento dos dados, obtidos e produzidos, nas correição; Fortalecer a 

transparência no órgão. 

- Publicação da Portaria CGAU n. 523, de 23 de julho de 2019, que estabelece novo 

marco normativo acerca do exercício das atividades correicionais;

- Redução significativa do estoque de verificações correicionais em curso;

- Elaboração/disponibilização de painel gerencial de controle (Microsoft Power BI), 

atualizado semanalmente, a fim de garantir o acompanhamento e tratamento dos 

dados obtidos a partir das correições;

- Aprimoramento e implemantação de rotina de atualização do sítio da CGAU 

(intranet e internet).

100%

52 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Viabilização jurídica de 

políticas públicas

Promover a defesa eficiente, 

efetiva, uniforme

Atividade 

Disciplinar

CGAU Aprimoramento da atuação 

disciplinar

Aprimorar e tornar mais efetivo o acompanhamento dos trabalhos realizados pelas 

comissões processantes das apurações disciplinares; Reduzir o tempo médio de 

conclusão das apurações disciplinares; Normatizar temas especificos relacionados à 

atuação disciplinar; Atualizar o Manual de Processos Administrativos Disciplinares da 

CGAU; Aperfeiçoar as teses, tornar efetivo o acompanhamento e reduzir o tempo 

médio de emissão dos pareceres de apoio a julgamento das apurações disciplinares; 

Normatizar e implemantar a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta 

disciplinares no âmbito da AGU.

- Publicação da Portaria CGAU n. 830, de 28 de novembro de 2019, que atualiza o 

procedimento para controle administrativo das atividades exercidas pelas 

comissões processantes de apurações disciplinares;

- Redução significativa do tempo médio para conclusão das apuraçoes disciplinares;

- Elaboração e publicação de vários normativos relacionados à atuação disciplinar;

- Atualização e divulgação do Manual de Processos Administrativos Disciplinares da 

CGAU;

- Aprimoramento e diminuição do tempo médio de emissão de pareceres de apoio 

a julgamento (processo disciplinar e recursos disciplinares);

- Publicação da Portaria CGAU n. 154, de 12 de março de 2019, que regulamenta os 

procedimentos para celebração de Termo de Ajustamento de Conduta disciplinar;

- Celebração de 4 (quatro) termos de ajustamento de conduta disciplinar.

100%
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53 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Fortalecer a governança 

corporativa e os processos de 

gestão

Aprimorar os processos de 

trabalho

Promover a modernização 

tecnológica

Transparência CGAU Transparência ativa Aprimorar a disponibilização dados e informações de interesse geral em matéria 

correicional e disciplinar, independemente de terem sido solicitadas.

- Divulgação em sitio de intranet dos ementários de 

decisões/manifestações/entendimentos exarados pela CGAU, bem como de dados 

sobre o andamento dos trabalhos realizados;

- Publicação em sítio de intranet das orientações emanadas plea CGAU - órgão;

- Disponibilização imediata dos relatórios de correição, realizadas a partir do ano de 

2019, na intranet da Corregedoria, após aprovação pelo Advogado-Geral da União;

- Atualização dos dados e informações contidas nos sítios de intranet e internet;

- Inserção regular de noticias relacionadas à atividade exercida pela CGAU.

- Disponibilização do Manual de Procedimentos Disciplinares na intranet da CGAU;

- Disponibilização de formulário eletrônico, disponível no sítio da internet, para fins 

de solicitação de certidões de antecedentes disciplinares ou de vista/cópida de 

documentos/processos e agendamento de audiência com integrantes desta CGAU. 

100%

54 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Fortalecer a governança 

corporativa e os processos de 

gestão

Aprimorar os processos de 

trabalho

Promover a modernização 

tecnológica

Processos de 

trabalho

CGAU Aprimoramento dos 

processos de trabalho

Estudo, análise crítica e difusão de conhecimento acerca dos processos de trabalho; 

Promoção de melhorias tecnológicas com o fim de automatizar atividades e propiciar 

melhoria quanto a análise de dados; Normatização sobre a organização da estrutura e 

das competências das unidades internas, estabelecimento de rotinas administrativas e 

melhor descrição dos processos de trabalho.

- Mapeamento e modelagem dos macroprocessos de trabalho da CGAU, em 

parceria com o DGE, otimizando e dando maior racionalidade aos procedimentos;

- Uniformização de registros no Sistema Sapiens relativamente às tarefas e 

atividades realizadas no âmbito de cada macroprocesso e uso do sistema para 

registro de informações e posterior fonte de dados;

- Elaboração e publicação de diversos normativos.

100%

55 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Desenvolver a gestao do 

conhecimento

Fortalecer a governança 

corporativa e os processos de 

gestão

Manuais CGAU Estudo e elaboração de 

manuais de orientação às 

equipes da CGAU

Instituição de Grupo de Trabalho para estudar, aprofundar e consolidar manual 

voltado a orientar as equipes acerca do procedimento de correição; Instituição de 

Grupo de Trabalho para estudar, aprofundar e consolidar manual voltado a possibilitar 

pesquisa sobre assuntos disciplinares.

Estudo em andamento e entregas parciais do Manual Operacional de Correições 

pelo grupo de trabalho instituído para este fim;

- Revisão e atualização do Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar e  

Sindicância e posterior disponibilização em sítio da intranet.

100%

56 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Desenvolver a gestao do 

conhecimento

Fortalecer a governança 

corporativa e os processos de 

gestão

Valorizar os servidores e as 

carreiras

Capacitação CGAU Capacitação continuada 

exclusiva

Implementação de programa de capacitação, continuada e especifica, para os 

integrantes da CGAU.

- Realização de diversos cursos, palestras, seminários durante o ano;

- Realização do 1º Seminário  da CGAU e da 1ª Semana de Reuniões Técnicas da 

CGAU.

100%
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57 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

Aumentar a efetividade na 

cobrança e na recuperação 

do crédito

Relações 

Institucionais

CGAU Atuação conjunta com outros 

órgãos

Implementação de parcerias com outros órgãos ou instituições, visando ampliar o 

alcance e aprimorar a eficiência e qualidade dos trabalhos correcionais realizados; 

Aprimorar a organização da força de trabalho, com melhor organização dos servidores 

administrativos e terceirizados; Aprimorar a atividade correicional com atuação nos 

órgãos jurídicos da PGF e fortalecimento da força de trabalho; Aperfeiçoamento do 

tratamento/respostas às demandas de acesso à informação, fundadas na Lei n. 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, em parceria com a Ouvidoria/AGU; Designação específica 

de Corregedores Auxiliares para atuar com maior proximidade com cada órgão de 

direção superior da AGU;  Aprimorar e fortalecer a articulação institucional entre a 

CGAU e órgãos de controle externo.                                                          

- Portaria Conjunta CGAU/PGBC nº 12, de 12 de abril da 2019, disciplina o plano de 

correições ordinárias para serem realizadas em unidades da Procuradoria-Geral do 

Banco Central;

- Portaria Conjunta CGAU PGFN nº 1, de 20 de maio de 2019, que autoriza o acesso 

da CGAU ao "Virtual Private Network" (VPN) da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional;

- Portaria CGAU nº 203, de 27 de março de 2019 (altearada pela Portaria/CGAU n. 

894, de 31 de dezembro de 2019), que designou os pontos focais de correição e os 

pontos focais temáticos da CGAU;

- Instituição de Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar projeto para 

fortalecimento da articulação instititucional da CGAU junto a outros órgaõs de 

controle, Portaria CGAU nº 901, de 17 de dezembro de 2019.                                          

100%

58 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

Aumentar a efetividade na 

cobrança e na recuperação 

do crédito

Atividade 

Disciplinar

CGAU Aprimoramento do 

Acompanhamento Judicial 

Das Ações Relacionadas aos 

Processos Apuratórios 

Aprimorar os subsídios prestados à defesa da União com melhoria no mapeamento e 

acompanhamento das ações.

- Estreitamento das relações com os órgãos de contencioso da AGU, com melhor 

acompanhamento das ações judiciais que tenham por objeto PADS ou sindicâncias 

em andamento ou finalizados. 

100%

59 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Promover a defesa eficiente, 

efetiva e uniforme

Prestar consultoria e 

assessoramento jurídico com 

proficiência, uniformidade e 

proatividade

Aumentar a efetividade na 

cobrança e na recuperação 

do crédito

Relações 

Institucionais

CGAU Articulação 

Institucional

Designação específica de Corregedores Auxiliares para atuar com maior proximidade 

com cada órgãos de direção superior da AGU. Aprimorar e fortalecer a articulação 

institucional entre a CGAU e órgãos externos.

- Portaria CGAU nº 203, de 27 de março de 2019 (altearada pela Portaria/CGAU n. 

894, de 31 de dezembro de 2019), que designou pontos focais de correição e 

pontos focais temáticos da CGAU;

- Instituição de Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar projeto para 

fortalecimento da articulação instititucional da CGAU junto a outros órgaõs de 

controle, Portaria CGAU nº 901, de 17 de dezembro de 2019;                                         

100%

60 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Fortalecer a governança 

corporativa e os processos de 

gestão

Promover a modernização 

tecnológica

Tecnologia CGAU Projeto Transformação Digital Desenvolvimento e execução de projeto voltado a reduzir as rotinas manuais de 

trabalho na CGAU e aprimorar o uso de dados e informações, de modo a integrar a 

Corregedoria aos meios digitais. Desenvolveer uma cultura data driven, trabalhar a 

aquisição de habilidades digitais pelo corpo funcional,  aplicar tecnologia em suporte 

às atividades finalísticas e em suporte à gestão interna, reestruturar processos de 

trabalho e, ainda, estruturar um setor de análise.

- Prospecção de informações para subsidiar a tomada de decisões sobre quais 

medidas a serem adotadas para melhorias e quais estratégias a serem escolhidas;

- Disponibilização de um nova VM (virtual machine), em utilização no Setor de 

Análise de Dados/CGAU, Portaria CGAU nº 148, de 7 de março de 2019 (alterada 

pela Portaria nº 379, de 2019.

100%

61 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Fortalecer a governança 

corporativa e os processos de 

gestão

Promover a modernização 

tecnológica

Tecnologia CGAU Automatização de 

procedimentos 

Disponibilização de formulários eletrônicos dispoíveis na internet para facilitar 

realização de pedidos direcionados à Corregedoria, conferindo maior celeridade aos 

atendimentos.

- Implementação e disponibilização dos formulários de pedido de audiência, 

vista/cópia de documentos/processos e solicitação de certidão de antecedentes 

disciplinares.

100%

Página 11 de 13



Relatório de Gestão 2019 - Iniciativas de melhoria

# MACROPROCESSO OBJETIVOS ESTRATÉGICO TEMA ÓRGÃO INICIATIVA DE MELHORIA DESCRIÇÃO / RESULTADOS GERADOS LISTA DAS ETAPAS / ENTREGAS PLANEJADAS PARA 2019 % 

EXECUTADO

62 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Fortalecer a governança 

corporativa e os processos de 

gestão

Promover a modernização 

tecnológica

Tecnologia CGAU Painel Gerencial de Correições Sistematização, por meio de paineis (Microsoft Power BI), dos dados de correição de 

forma a gerar informações gerenciais de acompanhamento e apoio a decisões.

- Elaboração e disponibilização de Painéis de Correição na página da intranet da 

Subcorregedoria de Planejamento Correicional.

100%

63 CORREICIONAL E 

DISCIPLINAR

Fortalecer a governança 

corporativa e os processos de 

gestão.

Promover a defesa 

efetiva,eficiente, e uniforme.

Estágio 

confirmatório

CGAU Avaliação de estágio para fins 

de confirmação no cargo  

Instituição de Grupo de Trabalho com o fim de apresentar proposta de atualização do 

atual normativo que regulamenta o estágio confirmatório, (Portaria CGAU nº 66, de 11 

de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 13 de fevereiro de 2019.

- Instiutição do GT, andamento e conclusão dos trabalhos com apresentação ao 

Gabinete do Advogado-Geral da União de minuta de normativo propondo 

alterações à Portaria Conjunta AGU/PGBC/PGF nº 6, de 25 de agosto de 2016, que 

regulamenta o estágio confirmatório dos Advogados da União, Procuradores da 

Fazenda, Procuradores do Banco Central e Procuradores Federais.

100%

64 Governança de 

Processos de Trabalho

Atender de forma proativa as 

necessidades das unidades e 

dos usuários

Padronização de 

atendimento 

SGA Logística Padronização do serviço de copeiragem, requisitos de locação, suprimento de material 

de consumo e acessibilidade. Iniciativa constante do Plano de Trabalho de 2016 que 

não foi concluída. O Serviço de copeiragem e os requisitos de locação seriam objeto de 

inclusão no manual de instalações das unidades de SGA.

- A padronização do serviço de copeiragem e a definição de requisitos para locação 

de imóveis foram objeto de discussão no âmbito do Manual de Instalações das 

unidades de SGA;

- Desta feita, não tinha previsão de entrega para o ano de 2019. O aludido manual 

foi concluído e será apresentado à Governança da SGA. 

50%

65 Governança de 

Processos de Trabalho

Aprimorar os processos de 

trabalho

Gestão de 

processos

SGA Mapeamento de processos  Essa iniciativa era composta pelo mapeamento de sete processos no plano anual de 

2016 considerados prioritários, quais sejam: pagamento,  gestão de contratos, 

padronização de entendimentos jurídicos, conformidade de registro de gestão, 

contratação de serviços, aquisição de material permanente e nomeação. Sendo que 

somente o processo de gestão de contratos foi concluído no ano de 2019, os demais 

concluídos em anos anteriores.

- No ano de 2019 os processos de Gestão da Folha de Pagamento e Gestão de 

Contratos foram diagramados, publicados no Portfólio de Processos da AGU e 

documentados, estando ambos, atualmente, no nível II de maturidade.

100%

66 Comunicação Social Aperfeiçoar a comunicação Comunicação 

Institucional

SGA Estruturar um plano de 

comunicação 

Iniciativa do Plano Anual de Trabalho de 2016 concluída no ano de 2019. Consiste em 

documento orientador das ações de comunicação do órgão. Nele contém publico-alvo, 

canais de comunicação disponíveis, plataformas disponíveis na AGU, modelos de 

estrutura para comunicação e identificação dos objetivos da comunicação.

- Para o ano de 2019, ficou pendente somente a definição das ações de 

comunicação e uma matriz de necessidade de comunicação de determinado 

acontecimento;

- O projeto foi concluído no ano de 2019, contudo não foi submetido à aprovação;

- Para o ano de 2020, essa iniciativa está em conjunto com outras em prol de 

melhorar a eficiência da comunicação da SGA, as quais serão submetidas em 

conjunto para deliberação pelo Comitê de Governança e Gestão Estrtégica da SGA.

100%

67 Governança em 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação

Promover a modernização 

tecnológica

TECNOLOGIA SGA Ampliação do serviço de 

armazenamento (storage)

Iniciativa do Plano Anual de Trabalho de 2016, a qual consistia na aquisição de 

hardware para ampliação de armazenamento de dados. Aquisição concluída em 2019.

- Em 2019 foi realizada a ampliação do espaço de armazenamento do Storage da 

AGU, entretanto, devido ao avanço da integração do Sapiens ao Judiciário, bem 

como ao vertiginoso crescimento do uso do sistema, uma nova ampliação deverá 

ser realizada em 2020.

100%

68 Logística Promover e disseminar as 

políticas socioambientais

Sustentabilidade SGA Aquisição e instalação de 

placas fotovoltáicas no 

edifício sede II

Iniciativa do Plano Anual de Trabalho de 2018 concluída no ano de 2019, a qual 

consistia em continuidade a uma inicitiva de 2016 para tornar o edifício sede II da AGU 

sustentável parcialmente, no tocante à geração de energia elétrica. Sistema de geração 

de energia operante. 

- Após vistoria da Concessionária de Energia Elétrica, a geração de energia elétrica 

com uso das placas entrou em produção no Ed. Sede II em Brasília.

100%

69 Governança de 

Processos de Trabalho

Aprimorar os processos de 

trabalho

Transformação 

Digital

SGA Robotizar a folha de 

pagamento 

Iniciativa de 2018 consistia na automatização de grande parte do processo de execução 

da folha de pagamento dos servidores da AGU.

- Todas as funcionalidades que compunham o escopo do projeto para o PE 2016-

2019 foram 100% concluídas e estão em plena utilização na DGEP.

- A iniciativa "Robotizar a folha de pagamento" prevê funcionalidades que serão 

desenvolvidas durante o PE 2020-2023. 

100%
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70 Gestão de Pessoas Valorizar servidores e as 

carreiras

Gestão de 

Pessoas

SGA Estruturar pesquisa de clima 

organizacional 

Iniciativa do Plano Anual de Trabalho de 2018. Consistia na definição de uma 

metodologia e estrtuturação de pesquisa de clima organizacional. A pesquisa será 

realizada em forma de pré-teste no ano de 2020 e aplicada efetivamente no ano de 

2021.

- Metodologia aprovada e testada. 100%

71 Capacitação de 

Pessoas

Desenvolver competências 

técnicas e gerenciais

Gestão de 

Pessoas

SGA Estrtuturar projeto de gestão 

por competências para os 

servidores administrativos 

Desenvolvimento de metodologia de gestão por competência para os servidores 

administrativos. Iniciativa do Plano Anual de 2018, concluída em 2019. O prejeto será 

inserido no Plano de Desemvolvimento dos servidores, o qual será executado no 

próximo ciclo do Planejamento Estratégico.

- Manual para implementação para a Gestão por Competências aprovado. 100%

72 Logística Adequar a estrtutura 

organizacional 

Gestão SGA Proposta de estrtutura ideal 

para as Superintendências 

Iniciativa do Plano Anual de 2018, a qual consistia em definir uma estrtutura de cargos 

e fnunções ideal para as Superintendências de Administração. 

- Relatório técnico onde foi apresentada a amplitude de atuação das unidades 

descentralizadas. Contém análise sobre instalações e pessoal atendidos pelas SADs, 

análise sobre os serviços prestados, rotinas executadas, otimização do custo com 

estrutura organizacional e alinhamento dos processos de trabalho ao Planejamento 

Estratégico.

- Ao final foram propostas três estruturas, que reestrutura organizacional interna 

da SGA.

100%

73 Governança em 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação

Promover a modernização 

tecnológica

TECNOLOGIA SGA Modernizar o site da AGU na 

intranet

Proposta de melhoria e modernização do site da AGU, com mais funções e interfaces 

gráficas. Iniciativa de 2018, concluída em 2019.

- A tecnologia dos sítios da AGU foram modernizados, com a atualização para a 

plataforma Microsoft SharePoint.

100%

74 Governança em 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação

Promover a modernização 

tecnológica

TECNOLOGIA SGA Adotar um modelo de 

computação em nuvem 

Uso de tecnologias em nuvem para provimento de maior confiabilidade, acessibilidade 

e disponibilidade das informações.

- A AGU iniciou com a utilização de tecnologias de e-mail e Office 365 que 

permitem a disponibilidade dos dados e aplicaticativos na nuvem.

- Esta tecnologia foi crucial para facilitar o teletrabalho, especialmente em razão da 

pandemia de 2020.

100%

75 Governança em 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação

Promover a modernização 

tecnológica

TECNOLOGIA DGE Desenvolver módulo de 

cálculo judicial no Sapiens

Ferramenta para facilitar a execuução de cálculos judiciais. Iniciativa de 2018, 

concluída em 2019.

- O sistema Sapiens incorporou em 2019 diversas funcionalidades para assistir aos 

cálculos judiciais. Devido à grande complexidade e dinâmica do tema, o novo 

sistema Supp incorporará cálculos e funcionalidades complementares. Entretanto, 

o sistema SICAP ainda faz-se necessário para atendimento ao setor de Cálculos da 

AGU (DECAP)

100%

76 Governança em 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação

Promover a modernização 

tecnológica

TECNOLOGIA SGA Aprimorar a rede de dados de 

longa distância (WAN)

Aprimoramento da rede de tráfego de dados, possibilitando uma maior agilidade da 

rede. Iniciativa de 2018, concluída em 2019. 

- Em 2019, o contrato de rede WAN da AGU foi substituido. Esta atualização não só 

reduziu em 65% o custo do serviço, como também gerou melhorias de trafego nas 

unidades subassistidas.

100%
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