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PROGRAMA: 4005 - PROTEÇÃO JURÍDICA DA UNIÃO

Objetivo: 1177 - Promover a defesa, o assessoramento e a consultoria jurídica, de forma a gerir os riscos 
jurídicos da atuação da União.

Informações do Monitoramento

Não informado.
 

Meta: 051M - Aumentar em 1,0 ponto percentual ao ano a Taxa de Sucesso Judicial

Informações básicas

Quantitativa:: Sim 
Unidade de medida: percentual 
Linha de base: 56,9 
Data de referência da linha de base: 31/12/2019 
Meta prevista para 2020: 57,4 
Meta prevista para 2021: 60,2 
Meta prevista para 2022: 60,55 
Meta prevista para 2023: 60,9
 

Informações do Monitoramento

Não informado.
 

Indicador: 8734 - Taxa de Sucesso Judicial

Informações básicas

Unidade de medida: percentual 
Valor de referência: 56,9 
Data de Apuração: 31/12/2019 
Polaridade: Quanto maior melhor 
Periodicidade: Anual
 

Informações do Monitoramento

Não informado.
 



Resultado Intermediário: 0074 - Redução do tempo médio de atendimento das demandas consultivas

Informações básicas

Unidade de medida: Dias 
Linha de base: 12,4 
Data de referência da linha de base: 31/12/2019 
Indicador: Tempo estimado de conclusão das demandas do consultivo 
Meta prevista para 2020: 19,1 
Meta prevista para 2021: 13 
Meta prevista para 2022: 12,4 
Meta prevista para 2023: 11,8
 

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 8 
Data do valor apurado: 30/06/2021 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: - 
Justificativa para não regionalização do Resultado Intermediário: Mesmo a Advocacia-Geral da União - 
AGU possuindo unidades físicas em todo o território nacional, a atuação processual dos Advogados e 
Procuradores não se restringe às unidades em que trabalham fisicamente, seja na Cidade ou no Estado da 
Federação. Ela se perfaz de forma especializada e desterritorializada, não fazendo sentido a aferição da meta 
segmentada por Estado. A título de exemplo na matéria Previdência e Assistência Social toda a demanda 
contra o INSS que possui objeto benefícios por incapacidade é tratada de forma especializada por equipe 
desterritorializada. Assim, uma demanda de Campo Grande - MS pode ser tratada por um Procurador que 
esteja trabalhando em Presidente Prudente - SP. Outro fato relevante é que todos os Projetos Estratégicos 
aprovados para o ciclo 2020-2023 foram construídos com a premissa de aplicação nacional, onde se busca a 
melhoria de desempenho de todas as unidades, já que trabalham de forma integrada e desterritorializada.  
Restrições: Não Há Restrições 
 
Observação: -
 

Resultado Intermediário: 0085 - Melhora da taxa de satisfação dos órgãos e entidades assessorados

Informações básicas

Unidade de medida: Nota 
Linha de base: 7,5 
Data de referência da linha de base: 31/12/2019 
Indicador: Taxa de satisfação dos órgãos e entidades assessorados 
Meta prevista para 2020: 7,2 
Meta prevista para 2021: 7,5 
Meta prevista para 2022: 7,6 
Meta prevista para 2023: 7,6
 

Informações do Monitoramento



Valor Apurado: 0 
Data do valor apurado: 30/06/2021 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: o indicador é mensurado a partir de 
pesquisa anual. o resultado da pesquisa de 2021 deverá ocorrer no 2º semestre. Ou seja não há valor apurado 
para o 1º semestre de 2021.  
Justificativa para não regionalização do Resultado Intermediário: Mesmo a Advocacia-Geral da União - 
AGU possuindo unidades físicas em todo o território nacional, a atuação processual dos Advogados e 
Procuradores não se restringe às unidades em que trabalham fisicamente, seja na Cidade ou no Estado da 
Federação. Ela se perfaz de forma especializada e desterritorializada, não fazendo sentido a aferição da meta 
segmentada por Estado. A título de exemplo na matéria Previdência e Assistência Social toda a demanda 
contra o INSS que possui objeto benefícios por incapacidade é tratada de forma especializada por equipe 
desterritorializada. Assim, uma demanda de Campo Grande - MS pode ser tratada por um Procurador que 
esteja trabalhando em Presidente Prudente - SP. Outro fato relevante é que todos os Projetos Estratégicos 
aprovados para o ciclo 2020-2023 foram construídos com a premissa de aplicação nacional, onde se busca a 
melhoria de desempenho de todas as unidades, já que trabalham de forma integrada e desterritorializada.  
Restrições: Não Há Restrições 
 
Observação: -
 

Resultado Intermediário: 0094 - Celebração de acordos estratégicos

Informações básicas

Unidade de medida: Quantidade de acordos 
Linha de base: 39 
Data de referência da linha de base: 31/12/2019 
Indicador: Quantidade de acordos estratégicos celebrados (CCAF - Câmara de Conciliação e Arbitragem da 
Administração Federal) 
Meta prevista para 2020: 20 
Meta prevista para 2021: 30 
Meta prevista para 2022: 40 
Meta prevista para 2023: 45
 

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 5 
Data do valor apurado: 30/06/2021 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: A situação está sendo monitorada e 
são desenvolvidas as seguintes ações: distribuição de metas na esfera local e oferta de treinamento.  
Justificativa para não regionalização do Resultado Intermediário: Mesmo a Advocacia-Geral da União - 
AGU possuindo unidades físicas em todo o território nacional, a atuação processual dos Advogados e 
Procuradores não se restringe às unidades em que trabalham fisicamente, seja na Cidade ou no Estado da 
Federação. Ela se perfaz de forma especializada e desterritorializada, não fazendo sentido a aferição da meta 
segmentada por Estado. A título de exemplo na matéria Previdência e Assistência Social toda a demanda 
contra o INSS que possui objeto benefícios por incapacidade é tratada de forma especializada por equipe 
desterritorializada. Assim, uma demanda de Campo Grande - MS pode ser tratada por um Procurador que 
esteja trabalhando em Presidente Prudente - SP. Outro fato relevante é que todos os Projetos Estratégicos 
aprovados para o ciclo 2020-2023 foram construídos com a premissa de aplicação nacional, onde se busca a 



melhoria de desempenho de todas as unidades, já que trabalham de forma integrada e desterritorializada.  
Restrições: Outras 
 
Restrição: Outras 
Detalhamento da restrição: Amadurecimento dos assuntos a fim de que os acordos sejam celebrados. 
Providências implementadas para a superação da restrição: são desenvolvidas as seguintes ações: 
distribuição de metas na esfera local e oferta de treinamento.  
 
Observação: -
 

Resultado Intermediário: 0096 - Redução de Litígios

Informações básicas

Unidade de medida: Percentual de redução 
Linha de base: 13,33 
Data de referência da linha de base: 31/12/2019 
Indicador: Taxa de redução de litígios  
Meta prevista para 2020: 13,53 
Meta prevista para 2021: 13,95 
Meta prevista para 2022: 14,37 
Meta prevista para 2023: 14,79
 

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 10,6 
Data do valor apurado: 30/06/2021 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: O indicador está em processo de 
revisão 
Justificativa para não regionalização do Resultado Intermediário: Mesmo a Advocacia-Geral da União - 
AGU possuindo unidades físicas em todo o território nacional, a atuação processual dos Advogados e 
Procuradores não se restringe às unidades em que trabalham fisicamente, seja na Cidade ou no Estado da 
Federação. Ela se perfaz de forma especializada e desterritorializada, não fazendo sentido a aferição da meta 
segmentada por Estado. A título de exemplo na matéria Previdência e Assistência Social toda a demanda 
contra o INSS que possui objeto benefícios por incapacidade é tratada de forma especializada por equipe 
desterritorializada. Assim, uma demanda de Campo Grande - MS pode ser tratada por um Procurador que 
esteja trabalhando em Presidente Prudente - SP. Outro fato relevante é que todos os Projetos Estratégicos 
aprovados para o ciclo 2020-2023 foram construídos com a premissa de aplicação nacional, onde se busca a 
melhoria de desempenho de todas as unidades, já que trabalham de forma integrada e desterritorializada.  
Restrições: Outras 
 
Restrição: Outras 
Detalhamento da restrição: - 
Providências implementadas para a superação da restrição: - 
 
Observação: -
 



Resultado Intermediário: 0097 - Aumento da arrecadação promovida pela AGU

Informações básicas

Unidade de medida: Milhões de Reais 
Linha de base: 4.934 
Data de referência da linha de base: 31/12/2019 
Indicador: Valor arrecadado pela AGU 
Meta prevista para 2020: 4.106 
Meta prevista para 2021: 5.337 
Meta prevista para 2022: 5.694 
Meta prevista para 2023: 6.007
 

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 4.040 
Data do valor apurado: 30/06/2021 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Já foram cumpridas cerca de 76% 
do previsto para a meta anual 
Justificativa para não regionalização do Resultado Intermediário: Mesmo a Advocacia-Geral da União - 
AGU possuindo unidades físicas em todo o território nacional, a atuação processual dos Advogados e 
Procuradores não se restringe às unidades em que trabalham fisicamente, seja na Cidade ou no Estado da 
Federação. Ela se perfaz de forma especializada e desterritorializada, não fazendo sentido a aferição da meta 
segmentada por Estado. A título de exemplo na matéria Previdência e Assistência Social toda a demanda 
contra o INSS que possui objeto benefícios por incapacidade é tratada de forma especializada por equipe 
desterritorializada. Assim, uma demanda de Campo Grande - MS pode ser tratada por um Procurador que 
esteja trabalhando em Presidente Prudente - SP. Outro fato relevante é que todos os Projetos Estratégicos 
aprovados para o ciclo 2020-2023 foram construídos com a premissa de aplicação nacional, onde se busca a 
melhoria de desempenho de todas as unidades, já que trabalham de forma integrada e desterritorializada.  
Restrições: Não Há Restrições 
 
Observação: -
 


