Mapa Estratégico da AGU
Em apoio a
nossa Missão

Planejamento
2008 - 2015

MISSÃO: Exercer a Advocacia-Pública da União em benefício da sociedade por meio da proteção jurídica do Estado Brasileiro

Garantir a realização de direitos e a segurança jurídica para a sociedade

Que contribuam
para prestação de
melhores serviços
aos clientes

CLIENTES

POLÍTICAS PÚBLICAS

Conferir sustentabilidade
jurídico-constitucional
às políticas públicas nas
etapas de formulação,
implementação e
avaliação

DEFESA DO PATRIMÔNIO E DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Planejar a defesa judicial
das políticas públicas de
modo a promover a
efetiva satisfação das
necessidades sociais e do
interesse público

Garantir a
recomposição e a
manutenção do
patrimônio e das
ﬁnanças públicas

Para garantir o
bom desempenho
de nossos processos internos

PROCESSOS
INTERNOS

PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA LITIGIOSIDADE
Aprimorar os
instrumentos jurídicos
e administrativos
pertinentes às fases de
formulação,
implementação e
controle das
políticas públicas

Aprimorar a
integração
entre os
órgãos do
consultivo
e do
contencioso

Expandir a
atuação
conciliatória
na solução
de conﬂitos

Reduzir o
passivo de
ações
judiciais

Fortalecer medidas de
controle,
prevenção e defesa do
patrimônio e das ﬁnanças
públicas

APRIMORAMENTO DA
ATUAÇÃO JUDICANTE E
CONSULTIVA

Promover
continuamente
a qualidade,
a racionalização
ea
uniformização
da atuação

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

Investiremos em
nossos capitais humano, intelectual e
organizacional

Selecionar e manter
quadro funcional
próprio qualiﬁcado

Promover um
ambiente
organizacional
saudável

Garantir sustentabilidade
jurídico-constitucional às
políticas que
envolvam
meio ambiente

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Implantar
a gestão
participativa,
transparente
e socioambiental

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Garantir regime jurídico
funcional (direitos e
deveres) compatível com
a atuação da AGU

Aprimorar a
coordenação e
especialização da
atuação em questões
patrimoniais e
ﬁnanceiras

PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Integrar e
racionalizar
os
processos de
trabalho

Implantar a
gestão
estratégica

Fortalecer a
integração
entre as
Unidades da
AGU

Integrar órgãos
consultivos e
contenciosos nas
questões
ambientais

ATUAÇÃO INTERNACIONAL
Fortalecer a atuação da
AGU nas questões
jurídicas internacionais e
de interesse do
Estado Brasileiro

IMAGEM E COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

Aprimorar
a comunicação
interna e
externa

Ampliar e
fortalecer a
imagem
institucional

RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

Aprimorar o
relacionamento
com outras
instituições

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

Implantar a gestão
estratégica
de pessoas

Aprimorar a
gestão da informação

Implantar a
gestão do
conhecimento

FINANCEIRA

Gerando resultado
à Sociedade

RESULTADO

VISÃO: Ser reconhecida até 2015 como instituição modelo de excelência na atuação jurídica, na gestão e na valorização proﬁssional

Garantir a
sustentabilidade
orçamentária e
ﬁnanceira

VALORES: Autonomia, Compromisso com o resultado, Cooperação, Empreendedorismo, Ética, Inovação, Defesa do Interesse Público, Integração,
Participação, Proﬁssionalismo, Transparência, Responsabilidade Socioambiental e Pluralismo.

