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Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 14:30 horas, por
meio de videoconferência, com amparo no artigo 12, parágrafo 4º, da Portaria AGU nº 414, de 19 de
dezembro de 2017, verificada a existência de quórum, foi aberta Reunião Extraordinária do Comitê de
Governança da Advocacia-Geral da União, sob a coordenação do Dr. Fabrício da Soller, Advogado-Geral
da União Substituto e Coordenador do Comitê de Governança; do Dr. Vinicius Torquetti Domingos Rocha,
Procurador-Geral da União; Dr. Arthur Cerqueira Valério, Consultor-Geral da União; Dr. Avio Kalatzis de
Brito, Procurador-Geral Federal; Dr. Edimar Fernandes de Oliveira, Corregedor-Geral da Advocacia da
União; Dra. Ieda Aparecida de Moura Cagni, Secretária-Geral de Administração; com a participação do
Dr. Caio Castelliano de Vasconcelos, Diretor de Gestão Estratégica; de membros da Comissão Técnica do
Comitê de Governança da Advocacia-Geral da União e de integrantes do Departamento de Gestão
Estratégica/AGU. Foram tratados os seguintes assuntos: 1) AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA : dada a
palavra ao Dr. Caio Castelliano, o mesmo destacou a importância da presente reunião, que trata da
apresentação do acompanhamento dos indicadores e metas referentes ao planejamento estratégico da
AGU para 2020, lembrando que o Planejamento Estratégico da AGU, se traduz em ações específicas.
Ressaltou que a postura dos órgãos e unidades será o diferencial para assegurar o êxito do processo no
seu todo. A reunião teve como linha mestra a apresentação dos objetivos, indicadores e metas
estratégicas. Na sequência, foi realizado o exame de cada indicador, com os seguintes pontos em
destaque: a) Taxa de Sucesso Judicial: Como debatido na RAE anterior, esta taxa sofreu impacto em seu
resultado por causa da queda nos acordos das ações de benefício por incapacidade, tendo em vista a
impossibilidade de realização de perícias pelo INSS, por conta de restrições advindas da pandemia da
Covid-19. Na PGU, as ações de auxílio emergencial impactaram positivamente, pois muitas delas
perderam o objeto do litígio (implantação administrativa), ou não preenchiam os requisitos necessários à
concessão do auxílio. b) Taxa de Redução de Litígios: indicador inicialmente proposto tinha
incongruência em sua fórmula.  Comissão técnica proporá novos indicadores e metas c) Tempo para
conclusão das demandas consultivas: na CGU, o tempo de atendimento diminuiu, sendo que curva de
diminuição do tempo coincide com a época de criação das Consultorias Jurídicas da União Especializadas
Virtuais (e-CJUs). Por sua vez, na PGF percebeu-se um pico em março/2020, em função de unidade
específica que lidou com grande volume de processos, situação que retornou ao patamar usual nos
meses subsequentes. DECISÃO: os resultados alcançados pela atuação finalística foram considerados
satisfatórios, considerado o contexto atípico do ano de 2020. Restou programada para o dia 12 de
fevereiro a continuação da reunião, desta feita, abordando os resultados estratégicos da atividade meio.
Nada mais havendo a tratar, o Dr. Fabrício da Soller , Coordenador do Comitê de Governança da AGU,
deu por encerrada a reunião. Eu, Felipe Alexandre Alves Fidelis , da Coordenação-Geral de Planejamento
e Governança do Departamento de Gestão Estratégica, lavrei a presente ata.

 
Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2021.
 

CAIO CASTELLIANO DE VASCONCELOS
Diretor de Gestão Estratégica

Advocacia-Geral da União
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00400001193202065 e da chave de
acesso c8654cf1
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