




“Se existe uma ideia sobre liderança que tenha inspirado as organizações durante milhares de anos foi a 

capacidade de ter uma imagem compartilhada do futuro que buscamos criar.

É difícil pensar em alguma organização que tenha se mantido em uma posição de grandeza na ausência de 

metas, valores e missões profundamente compartilhadas na organização”.

Peter Senge
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O Sistema de Governança da Procuradoria-Geral do

Distrito Federal foi instituído por meio da Portaria nº
250, de 31 de maio de 2019, estabelecendo o conjunto de
medidas e de mecanismos de liderança, estratégia e
controle postos em prática para avaliar, direcionar e
monitorar a gestão, visando à condução de políticas
públicas e à prestação de serviços de qualidade à
sociedade.

Como consequência do processo de aculturamento,
colaboração e integração na edificação de uma nova
forma de pensar e executar boas práticas
governamentais, o Comitê Interno de Governança
Pública da Procuradoria-Geral do Distrito Federal
apresenta o primeiro Plano Estratégico da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal.

Cumpre salientar que o Plano Estratégico ora levado ao
conhecimento da comunidade foi resultado da atividade
desenvolvida pelo Grupo de Trabalho composto pela
Portaria nº 394, de 23 de agosto de 2019, sob a orientação
técnica da Secretaria Adjunta de Planejamento da
Secretaria de Estado de Economia do Governo do
Distrito Federal.

Faz-se mister ressaltar que, consoante disposto no
artigo 5º, inciso II, do Decreto n. 39.736, de 28 de março
de 2019, a estratégia é um dos mecanismos para o
exercício da governança pública, sendo a “definição de
diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de
priorização e alinhamento entre os órgãos e entidades e
as partes interessadas, de maneira que os serviços e
produtos de responsabilidade do órgão ou entidade
alcancem o resultado pretendido”.

Indubitavelmente, o Plano Estratégico da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal é um processo contínuo e
sistemático, que define a direção a ser seguida pela
instituição, objetivando melhores resultados para o
Distrito Federal e para a sociedade, propositivo de
soluções tempestivas e inovadoras e orientador de
processo decisório baseado em evidências.

Ludmila Lavocat Galvão Vieira de Carvalho
Procuradora-Geral do Distrito Federal





A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é o órgão

central do sistema jurídico do Distrito

Federal. Integra a Administração Direta do Poder

Executivo, possui natureza permanente, e é

responsável por representar o DF judicial e

extrajudicialmente e por prestar consultoria jurídica

aos demais órgãos do Poder Executivo do DF.

Essencial à Justiça e à Administração, é dotada de

autonomia funcional, administrativa e financeira. Sua

organização e estrutura estão previstas na Lei

Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001 e no

Decreto nº 40.408, de 23 de janeiro de 2020.



A Procuradoria-Geral do DF é dotada de um

Sistema de Governança Pública (SGP-PGDF),

instituído pela Portaria nº 250/2019,

caracterizado como o conjunto de práticas

gerenciais voltadas à entrega de valor público para

a sociedade, com a finalidade de estabelecer a

governança pública, integridade, gestão de riscos e

controles internos, bem como auxiliar o

Procurador-Geral nas decisões estratégicas.

Integram o SGP-PGDF (i) o Comitê Interno de

Governança Pública (CIG-PGDF), formado pelo

Procurador-Geral do DF, pelos Procuradores-Gerais

Adjuntos do Contencioso, do Consultivo e da

Fazenda Distrital, pelo Secretário-Geral e pelo

Procurador-Corregedor da PGDF; (ii) a Comissão

Técnica do Comitê Interno, formada por meio de

indicação do Comitê Interno; (iii) o Núcleo Especial

de Governança e Integridade Pública da PGDF

(NUGIP-PGDF), formado pelo Procurador-

Corregedor, pelo Ouvidor, pelo Assessor de

Comunicação e por representante da Comissão de

Ética da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a

partir de sua instalação.

Há ainda os Núcleos de Governança da

Procuradoria-Geral do DF, nas seguintes áreas:

Contencioso; Consultivo e de Tribunais de Contas;

Cobrança e Recuperação de Crédito; Pessoas,

Orçamento e Aquisições; e Digital.



A Estratégia foi alçada a mecanismo de

Governança Pública no âmbito da Administração

Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder

Executivo do DF pelo Decreto nº 39.736, de 28 de

março de 2019, que confere competência à alta

administração para elaborar e implementar o

planejamento estratégico dos órgãos e entidades

distritais.

Ao dispor sobre a Política de Governança Pública

e Compliance, a norma define Estratégia como o

conjunto de “diretrizes, objetivos, planos e ações,

além de critérios de priorização e alinhamento entre

os órgãos e entidades e as partes interessadas, de

maneira que os serviços e produtos de

responsabilidade do órgão ou entidade alcancem o

resultado pretendido”.

Nesse sentido, o Comitê Interno de Governança

Pública da PGDF apresenta o Plano Estratégico da

Procuradoria-Geral do Distrito Federal para o

período de 2020 a 2025.

O documento derivou do processo de

aprendizagem em equipe e desenvolvimento de

pensamento sistêmico dos Servidores

e Procuradores de diversas unidades orgânicas da

PGDF, reunidos no Grupo de Trabalho instituído

pela Portaria nº 394/2019, sob a orientação técnica

da Secretaria Adjunta de Planejamento da

Secretaria de Estado de Economia do DF.



Elaboração do Plano Estratégico (2019)
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Missão:  Atuar de maneira proativa e 

inovadora na representação judicial e 

extrajudicial do Distrito Federal, 

priorizando a prevenção de litígios, e 

na orientação jurídica dos órgãos da 

Administração Pública, para 

resguardar a legalidade, assegurar a 

impessoalidade e promover o 

interesse público.

Visão: Até 2025, ser referência em 

resolutividade judicial e redução da 

litigiosidade, com excelência técnica, e 

ser reconhecida na Administração 

Pública do Distrito Federal como 

instituição estratégica, íntegra, parceira 

e inovadora, por meio de consultoria 

jurídica eficiente e tempestiva, que 

promova soluções legais, éticas e 

propositivas.

O ponto de partida do processo de planejamento estratégico é a própria instituição, sua missão, visão e

valores. A missão é uma afirmação duradoura de propósito, que demonstra a razão de ser da organização.

Já a visão é uma imagem instigante do futuro desejado, que define de forma ampla a direção a ser seguida.

A missão e a visão da Procuradoria-Geral do Distrito Federal foram estabelecidas por meio da Portaria nº 483,

de 8 de outubro de 2019.



Interesse público: promover o bem-estar 

coletivo, mediante utilização eficiente dos 

recursos públicos, buscando atender da melhor 

forma possível às necessidades dos cidadãos.

Legalidade: estrita obediência à lei. Nenhum 

resultado poderá ser considerado consistente e 

nenhuma gestão poderá ser reconhecida como 

de excelência à revelia da lei.

Impessoalidade: não fazer acepção a pessoas. 

O tratamento diferenciado restringe-se aos 

casos previstos em lei.

Integridade: agir com ética, respeito, 

honestidade e zelo no trato do interesse 

público, do patrimônio material e imaterial da 

Procuradoria-Geral do Distrito Federal, 

confirmando diariamente os valores e padrões 

de conduta preconizados pela organização.

Transparência: disponibilizar e divulgar 

informações completas, precisas, claras e 

tempestivas à sociedade, aos órgãos de 

controle e às partes relacionadas ao negócio 

da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

determinado por lei.

Interação: atuar mútua, compartilhada e 

transversalmente com os demais órgãos públicos que 

compõem a Administração Pública do Distrito Federal, 

de forma a propiciar o exercício de suas competências, 

desenvolver sinergias e permitir a entrega de valor 

agregado às partes relacionadas ao negócio da 

Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Integração: estimular o compromisso com as pessoas 

para que elas se realizem profissional e humanamente, 

maximizando seu desempenho por meio do 

comprometimento, de oportunidades para desenvolver 

competências, com incentivo e reconhecimento.

Inovação: promover ambiente favorável à criatividade, à 

experimentação e à implementação de novas ideias que 

possam gerar diferencial para a atuação da organização.

Excelência técnica: assumir postura profissional 

direcionada à credibilidade e ao aperfeiçoamento 

permanente da organização, mediante o alcance de 

resultados consistentes, assegurando o aumento do valor 

tangível e intangível na prestação do serviço público, de 

forma sustentada, para todas as partes relacionadas ao 

negócio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Proatividade: adaptar-se e adiantar-se às mudanças, de 

forma ágil, atuando com foco na solução.

Os valores são os princípios e os padrões éticos da organização, que guiam todas

as atividades e refletem o comportamento diário da maioria das pessoas que a

compõem.



Toda organização possui grandes conjuntos de

atividades para gerar resultados de valor e cumprir

sua missão. Essas atividades – ou macroprocessos –

estão presentes na Cadeia de Valor.

Ao estudar a cadeia de valor de uma instituição,

busca-se eficiência na geração de valor em cada

etapa do processo. Nesse sentido, a Cadeia

de Valor pode ser compreendida como a

representação gráfica do alinhamento da estratégia

com a operação.

A Cadeia de Valor é um instrumento de gestão que

oferece à Procuradoria-Geral do DF a oportunidade

de compreender como os seus processos de

trabalho estão estruturados, assim como externar

para a sociedade, de maneira integrada, como

a organização atua, de ponta a ponta, para o

cumprimento de sua missão institucional.

Dentre as várias aplicações desse instrumento para

a Procuradoria-Geral, pode-se destacar o

alinhamento dos macroprocessos com o

planejamento estratégico, o que fornece insumos

para futuras revisões ou novas formulações, o

aprimoramento dos processos de trabalho e o

aperfeiçoamento da estrutura organizacional.

A Cadeia de Valor da PGDF é ferramenta de gestão

que estimula reflexões para que a orientação por

processos com foco em resultados seja

internalizada na organização.

A estruturação de uma cadeia de valor apresenta

três elos básicos: processos primários (finalísticos),

processos de gerenciamento (estratégicos) e

processos de suporte (sustentação). A seguir,

apresentamos a Cadeia de Valor da PGDF, seguida

de figuras que relacionam os grupos de processos

e eixos temáticos em que se inserem no âmbito da

atuação da Procuradoria-Geral do DF.





Processos primários: FINALÍSTICOS

São processos finalísticos, que agregam valor 

diretamente para o cidadão.

Representam as atividades essenciais que a 

PGDF executa para cumprir sua missão.

Processos de gerenciamento: ESTRATÉGICOS

São processos estratégicos, de monitoramento e controle 

das atividades. Administram o presente e o futuro da 

organização, para que esta atue de acordo com seus 

objetivos e metas de desempenho.

Processos de suporte: SUSTENTAÇÃO

São processos que agregam valor para outros processos, e não 

diretamente para o cidadão. Podem ser fundamentais e 

estratégicos para a operação, na medida em que aumentam sua 

capacidade de efetivamente realizar os processos primários.

Eixos:

Suporte Jurídico ao Governo e Coordenação 

Estratégica do Contencioso e Consultivo 

Contencioso Geral

Contencioso Tributário

Consultoria Jurídica

Eixos:  

Governança e Gestão Estratégica

Comunicação Institucional

Integridade Pública

Eixo:   

Suporte à Operação



Processos de gerenciamento: ESTRATÉGICOS

Elaborar e acompanhar o planejamento estratégico

Monitorar e avaliar resultados de programas

Governança e Gestão Estratégica

Gerenciar o Sistema de Integridade Pública

Comunicação Institucional

Promover a comunicação interna e externa

Realizar eventos

Gerir relacionamento com a imprensa

Integridade Pública

Controlar a atuação de disciplina e ética

Gerir projetos estratégicos e processos de trabalho

Coerência e 
direção 
organizacional

Comunicação 
com os públicos 
internos e 
externos

Controle
disciplinar e
Fomento ético

Manter atualizados os canais de informação



Processos primários: FINALÍSTICOS

Contencioso Geral

Apoiar juridicamente o Governo do Distrito Federal e colaborar para a implementação de políticas públicas

Zelar pelo cumprimento das funções institucionais

Suporte Jurídico ao Governo e Coordenação Estratégica do Contencioso e Consultivo

Prestar orientação jurídico-normativa para Administração Direta e Indireta do Distrito Federal

Representar a Fazenda Pública perante o Tribunal de Recursos Fiscais

Suporte 
Jurídico e
Eficiência 
Institucional 

Defesa do DF 
no contencioso 
geral

Recuperação de 
crédito 
tributário e 
defesa do DF no 
contencioso 
tributário

Segurança
jurídica e 
economicidade

Contencioso Tributário

Recuperar judicialmente os créditos inscritos em dívida ativa

Efetuar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do DF

Defender os interesses do DF em contencioso tributário

Consultoria Jurídica

Prestar consultoria jurídica do Distrito Federal, suas autarquias e fundações

Atuar na jurisdição constitucional e no patrocínio das ações judiciais estratégicas de singular relevância econômica ou política

Orientar o cumprimento das decisões judiciais

Representar o DF, suas autarquias e fundações públicas, em processos judiciais e administrativos de natureza contenciosa



Processos de suporte: SUSTENTAÇÃO

Suporte à Operação

Suporte à 
operação

Gerir processos judiciais

Pesquisar dados e buscar informações

Dar suporte técnico-científico

Apoio Técnico-Científico e Operacional

Gerir cálculos

Gerir alvarás

Gerir precatórios

Gerir biblioteca

Apoio Técnico-Científico e Operacional Tecnologia de Informação e ComunicaçãoAdministração Geral

Promover governança de TIC

Prover infraestrutura e 
segurança da informação

Desenvolver, manter e evoluir soluções

Gerir banco de dados

Atender usuário

Gerir contas, finanças e orçamentos

Gerir e capacitar pessoas

Gerir licitações e contratos

Realizar composição extrajudicial 

Gerir documentos e logística

Gerir engenharia e infraestrutura predial



O Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-
2060, aprovado em 30 de maio de
2019, foi elaborado a partir de duas principais
metodologias, que serviram de pilares
conceituais: Objectives and Key Results (OKR)
e Must Win Battles (MWB).

Os Objectives and Key Results (Metas e Resultados-
chave) são um modelo de gestão ágil de

desempenho com foco nos resultados. Nessa
modelagem, as metas são ágeis porque possuem
ciclos curtos e possibilitam mudanças adaptativas
céleres, e são também bidirecionais, isto é,
simultaneamente bottom-up e top-down, gerando

abordagem organizacional sistêmica. Já os
resultados-chaves são de fácil entendimento e
permitem transparência e publicidade frente aos
resultados pretendidos.

Já a metodologia Must Win Battles (Batalhas que

Precisam ser Vencidas) visa garantir a assimilação
facilitada dos principais focos de atuação da
organização. As batalhas representam um salto de
desempenho em toda a extensão de sua cadeia de
valor e não simples processos de melhoria contínua,
ou seja, são de grande impacto, orientadas ao
cliente (cidadão), específicas e tangíveis e devem
promover o comprometimento.

A Secretaria Adjunta de Planejamento da Secretaria
de Estado de Economia do Distrito Federal, na
orientação técnica ao Plano Estratégico da
Procuradoria-Geral do DF, utilizou essas
metodologias e promoveu o alinhamento do Plano
Estratégico do Distrito Federal, dando suporte,
contribuindo com a construção do Plano
institucional da PGDF.



O Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060 foi elaborado a partir de oito Eixos Temáticos, com a

definição de batalhas, resultados-chave, iniciativas e tendências.

No primeiro Eixo Temático – Gestão e Estratégia – encontra-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na

batalha “Garantir a sustentabilidade fiscal de longo prazo do DF.”

O Plano Estratégico do Distrito Federal avaliou as “Tendências de Futuro” identificadas para este Eixo, sendo

relevante pontuar as que repercutem diretamente na Procuradoria-Geral do Distrito Federal:

• aumento do quantitativo de aposentados e o 

impedimento de realização de novos concursos 

dado à Lei de Responsabilidade Fiscal 

intensificará a necessidade do uso de tecnologia 

como substituição de mão de obra;

• no que tange à arrecadação, espera-se a 

substituição da fiscalização in loco pela baseada 

em dados.

• mudança no conceito tradicional de 

trabalho, com enfoque em modelos 

baseados em produtividade e 

utilização de automação e robotização 

nos processos de trabalho; 

• aumento de prestação de serviços 

públicos de maneira digital (e-gov);

A seguir, explicitamos as iniciativas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para o alcance dos resultados-

chave previstos no Plano Estratégico do DF.



Eixo

Batalha:

Garantir a sustentabilidade fiscal de longo prazo do DF

Resultado-chave

• Aumentar de 0,5% para 2% a taxa de recuperação de valores inscritos em dívida ativa e ajuizados e 

aumentar de 7,85% para 10% a taxa de recuperação de valores inscritos em dívida ativa e não ajuizados, 

mediante o aperfeiçoamento dos meios de cobrança; 

• Reduzir o passivo de execução fiscal, com institucionalização de estratégia de cobrança judicial focada 

em grandes devedores;

• Alcançar economicidade e otimização dos recursos materiais e humanos da Procuradoria-Geral, com a 

simplificação das rotinas e processo internos.

Iniciativas PGDF

• Contratação de serviços especializados em inscrição 

em cadastro negativo de crédito e segmentação de 

devedores;

• Desenvolvimento de serviço a ser disponibilizado 

em site Web e no APP e-GDF para acesso à situação 

fiscal e para facilitação da quitação e negociação de 

débitos;

• Elaboração e implementação de Política de 

Educação Fiscal para o contribuinte;

• Adoção de soluções de inteligência artificial para os 

processos de execução fiscal;

• Gestão interinstitucional para a criação da Vara 

Judicial de Grandes Devedores;

• Proposição de padrões de recuperabilidade;

• Identificação de créditos irrecuperáveis;

• Contratação de pesquisa para calcular tempo e 

custo do processo de execução fiscal no Distrito 

Federal.



Eixo

Batalha:

Garantir a sustentabilidade fiscal de longo prazo do DF

Resultado-chave

• Reduzir a quantidade de Precatórios e Requisições de Pequeno valor inscritos na Dívida Consolidada Líquida, 

na mesma proporção do estipulado no Plano de Pagamento de Precatórios.

Iniciativas PGDF

• Realização periódica de rodadas de conciliação de Precatórios na modalidade de Acordos Diretos em 

atuação conjunta com a CAMEC;

• Revisão de cálculos de precatórios de Planos Econômicos;

• Articulação com CNJ visando à regulamentação do caucionamento de precatórios impugnados;

• Atuação judicial estratégica em relação aos dez principais precatórios impugnados, para os quais o valor 

total caucionado supera R$ 1,2 bilhão;

• Cruzamento da base de dados de credores de precatórios com devedores em execução fiscal;

• Elaboração e execução de projeto de potencialização da adesão à compensação de precatórios com 

fundamento na Lei Complementar nº 938/2017.



Ao seguir a linha metodológica do Plano Estratégico do Distrito Federal, o Plano Estratégico da PGDF

também busca integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das

Nações Unidas (ONU) aos seus Eixos Temáticos.

A Agenda 2030 é a materialização do compromisso mundial formado pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável, que devem ser implementados por todos os países do mundo durante os próximos 11 anos.

O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu para 2020 a Meta 9, que busca “Integrar a Agenda 2030 ao

Poder Judiciário” (aprovada pelo STJ e pelas Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça

Militar).

Em se tratando de ODS, o objetivo relacionado à Procuradoria-Geral do Distrito Federal é o de nº 16, que trata

da Paz, Justiça e Instituições Eficazes:



ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis.



Nesse sentido, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a PGDF são: 

Todos esses são desafios que integram o ODS nº 16 aos Eixos Temáticos, às Batalhas e aos Resultados-

Chaves estabelecidos no Plano Estratégico da PGDF.

Proporcionar o acesso à justiça para todos passa por garantir a razoável duração 

dos processos judiciais e a sua efetiva produtividade, resultados consubstanciados na 

expressão “eficiência processual”.

Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
requer o aprimoramento de governança e da estratégia e o enfrentamento à corrupção em 

todas as suas formas.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas implica buscar a prevenção de litígios 

e a adoção de soluções consensuais para conflitos.



O Plano Estratégico da PGDF é estruturado em oito eixos temáticos, que correspondem aos processos 

finalísticos, estratégicos e de suporte. Em cada um deles, foram estabelecidas as Batalhas, seguidas dos 

respectivos resultados-chave e iniciativas para alcançá-los.



Eixo

1ª Batalha:

Ampliar a capacidade de apoiar juridicamente o Governo

Descrição da Batalha

Cabe ao Gabinete do Procurador-Geral do Distrito Federal, além das suas naturais atribuições de auxiliar o

Procurador-Geral na direção da instituição, apoiar juridicamente o governo local.

Esse apoio se dá (i) pela condução direta de processos judiciais que, por sua singular relevância econômica

ou política, sejam considerados estratégicos para o governo; (ii) pela assunção direta do contencioso

constitucional e do contencioso junto aos tribunais superiores; (iii) pela coordenação superior da atividade

consultiva, na conformação jurídica das políticas públicas definidas pelo governo.

Para desempenhar essas funções a contento, o Gabinete do Procurador-Geral deve ser estruturado segundo

essas finalidades específicas.



Resultado-chave

• Garantir que os Procuradores que integram o Gabinete do Procurador-Geral, ou seja, os Adjuntos,

o Secretário Geral e os integrantes da PRODEC e PROSUP, obtenham êxito na sua missão de apoiar

juridicamente o governo, tanto na condução estratégica do contencioso como na conformação

jurídica de políticas públicas.

Iniciativas

• Estudo de avaliação da estrutura atual de apoio do Gabinete do Procurador-Geral;

• Proposição de modelo de atuação sistêmica e integrada dos Procuradores lotados no Gabinete do

Procurador-Geral;

• Construção de agenda compartilhada de desafios públicos ente a Procuradoria-Geral e o Governo.

1ª Batalha:

Ampliar a capacidade de apoiar juridicamente o Governo

Eixo



Eixo

2ª Batalha:

Aumentar a produtividade da Procuradoria-Geral para próximo da capacidade efetiva

Cabe ao Procurador-Geral do Distrito Federal zelar pela eficiência institucional.

A capacidade efetiva de uma organização é o máximo de serviço que esta consegue produzir em determinado

período de tempo com os recursos disponíveis.

A diferença entre a produtividade atual e a capacidade efetiva da Procuradoria-Geral será detectada por meio

de métricas adequadas e sanada por processo de decisão baseado em evidências, garantindo a assertividade

na condução da organização.

Descrição da Batalha



Resultados-chave

• Desenvolver cinco indicadores de produtividade para cada área finalística;

• Elaborar plano de trabalho para as Procuradorias Especializadas;

• Desenvolver duas soluções de inteligência artificial para o Contencioso.

Iniciativas

• Evolução de painel de Gestão Estratégica;

• Formulação dos Indicadores de Desempenho Estratégico;

• Desenvolvimento do Projeto de Inteligência Artificial de Execução Fiscal e de Litigância de Massa;

• Treinamento das chefias das Procuradorias Especializadas para a elaboração dos Planos de Trabalho.

Eixo

2ª Batalha:

Aumentar a produtividade da Procuradoria-Geral para próximo da capacidade efetiva



Eixo

3ª Batalha:

Ser referência em governança e gestão estratégica no Distrito Federal

A governança pública é fundamental para o alinhamento dos interesses que perpassam uma organização, de

modo a garantir o cumprimento da missão institucional. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal instituiu o

seu Sistema de Governança Pública por meio da Portaria nº 250/2019.

Paralelamente, a gestão estratégica da Procuradoria-Geral tornou-se imperativo para alcançar seus objetivos

e para desenvolver a capacidade de gerir as constantes mudanças a partir de um processo contínuo e

institucionalizado de gestão.

Descrição da Batalha



Eixo

Resultados-Chave

• Implementar 100% dos Núcleos de

Governança da Procuradoria-Geral, nos

termos da Portaria nº 250/2019.

• Elaboração do Regimento Interno;

• Institucionalização da Procuradoria Especial de Gestão Estratégica, Estudos e Inovação;

• Implementação de 100% do sistema de governança pública da PGDF;

• Implementação de 100% do sistema de gestão de riscos da PGDF;

• Capacitação de 100% do nível estratégico e tático-operacional em liderança, gestão de projetos e gestão 

de riscos;

• Integração e racionalização dos processos de trabalho;

• Evolução do Comitê Permanente de Assuntos Legislativos e Executivos, com atuação em relações 

institucionais e governamentais;

• Implantação do “Laboratório de Integridade”.

• Implementar 100% do Sistema de Gestão de 

Riscos, nos termos da Portaria nº 444/2019.

3ª Batalha:

Ser referência em governança e gestão estratégica no Distrito Federal

Iniciativas: Programa A GOVERNANÇA NA PGDF



Eixo

4ª Batalha:

Ter uma cultura de engajamento interno e de aproximação do cidadão

Descrição da Batalha

O estabelecimento de estratégias de comunicação e ouvidoria é essencial.

O Plano de Comunicação, com o envolvimento de todas as áreas de negócio da Procuradoria-Geral,

colaborará para a percepção efetiva da prestação de serviço público de qualidade perante as partes

relacionadas.

No que se refere ao cidadão, deve haver ênfase quanto à transparência e à abertura de dados, cabendo ainda

o desenvolvimento de política de educação fiscal voltada ao contribuinte.



Eixo

Iniciativas: Programa CONECTAR E TRANSFORMAR

• Incremento da inserção da PGDF em mídia 

espontânea;

• Ampliação e desenvolvimento do uso de redes 

sociais;

•  Elaboração da Política de Comunicação da 

Procuradoria-Geral;

• Elaboração de Planos de Comunicação voltados para 

Governança, Estratégia e Integridade;

• Qualificação e atualização das informações relativas 

à transparência ativa do Portal da Procuradoria-Geral;

• Revisão e implementação do Plano de Dados 

Abertos.

4ª Batalha:

Ter uma cultura de engajamento interno e de aproximação do cidadão

• Elaborar e Implementar 100% da Política de Comunicação Institucional da Procuradoria-Geral.

• Revisar e implementar 100% do Plano de Dados Abertos da PGDF, nos termos do Decreto nº 38.354/2017.

• Elaborar e Implementar 100% do Política de Educação Fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 904/2015.

Resultados-Chave



Eixo

5ª Batalha:

Ser referência no combate à corrupção e na promoção da integridade pública

Descrição da Batalha

O combate à corrupção, em todas as suas formas, e o fomento à integridade pública são pautas da

“Recomendação para Integridade Pública do Conselho da OCDE”, e estão tratadas nos Decretos nº

9.203/2017 e nº 39.736/2019, nos âmbitos federal e distrital, respectivamente.

A Lei Anticorrupção Brasileira (Lei 12.846/2013) e a Lei das Estatais (Lei 13.303/2016) trouxeram novo 

paradigma para o setor privado e para as estatais, com influxos na Administração Pública Direta.

A Procuradoria-Geral instituiu o seu Sistema de Integridade Pública, por meio da Portaria nº 500, de 31 de 

outubro de 2019, e para realizá-lo necessita institucionalizar mecanismos de prevenção, detecção e 

remediação de atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.



5ª Batalha:

Ser referência no combate à corrupção e na promoção da integridade pública

Resultados-chave

• Implementar 100% da Comissão de Ética da Procuradoria-Geral.

• Implementar 100% das trilhas de nepotismo e de conflito de interesses na Procuradoria-Geral.

Eixo

• Instalação da Comissão de Ética da PGDF e estabelecimento de seus fluxos;

• Instituição de procedimentos e trilhas para identificação de casos de nepotismo e conflito de interesses na 

PGDF;

• Mapeamento e divulgação de Canal de Denúncias – Ouvidoria;

• Expansão da atividade correcional e execução das atividades do Núcleo Especial de Governança de 

Integridade Pública da PGDF (NUGIP).

Iniciativas: Programa INTEGRIDADE PÚBLICA



Eixo

6ª Batalha:

Incrementar a eficiência na gestão da litigância de massa

Descrição da Batalha

A litigância repetitiva é um fenômeno social que demanda a busca de soluções para a melhoria da gestão do

contencioso de massa.

Atualmente, há elevado número de procuradores responsáveis pela condução dos processos de litigância de

massa. A aplicação de ferramentas de inteligência artificial e o aprimoramento dos setores de apoio trarão

grande economia aos cofres públicos e melhor redimensionamento da força de trabalho da Procuradoria-Geral.



Eixo

Resultado-chave

• Aumentar a eficiência na utilização dos recursos humanos da Procuradoria-Geral.

Iniciativas: Programa PGDF RESOLVE

• Aprimoramento dos fluxos de trabalho no sistema de processo eletrônico judicial;

• Aperfeiçoamento de rotina de atuação do contencioso de massa;

• Estreitamento das relações com os órgãos e entidades públicos relacionados com a Procuradoria-Geral.

6ª Batalha:

Incrementar a eficiência na gestão da litigância de massa



Eixo

O Judiciário brasileiro tem estoque de cerca de 80 milhões de processos judiciais em andamento. 

No processo civil, a evolução dos meios consensuais de solução de conflitos impõe a implantação de uma 

nova cultura voltada à pacificação social, mediante a utilização de meios não-adversariais na prevenção e 

redução da litigiosidade excessiva.

Descrição da Batalha

7ª Batalha:

Ampliar a consensualidade na resolução de litígios



Eixo

Resultado-chave

• Reduzir a litigiosidade por meio da priorização da consensualidade e da adoção de métodos

extrajudiciais de solução de conflitos no âmbito administrativo.

Iniciativas: Programa CENTRAL DE CONCILIAÇÃO

• Elaboração de projeto de lei dispondo sobre as condições para celebração de acordos judiciais e

extrajudiciais, no âmbito da Procuradoria-Geral, para extinguir ou prevenir litígios;

• Implantação, no âmbito das Especializadas, de núcleos de negociação permanente;

• Celebração de acordos por adesão em demandas repetitivas;

• Realização de mutirões de consensualidade;

• Implantação de programa permanente de acordos em Precatórios, nos termos do Decreto n.º 38.642/2017;

• Capacitação permanente em cursos com temática “solução consensual de conflitos”.

7ª Batalha:

Ampliar a consensualidade na resolução de litígios



Eixo

Resultado-chave

• Reduzir a litigiosidade por meio da priorização da consensualidade e da adoção de métodos

extrajudiciais de solução de conflitos no âmbito administrativo.

Iniciativas: Programa CAMEDIS

• Empenho de esforços junto ao Governo Local para aprovação da reestruturação da Câmara Permanente

Distrital de Mediação em Saúde – CAMEDIS, com ênfase na solução consensual de conflitos envolvendo o

fornecimento de remédios;

• Construção de perfil da judicialização da saúde no Distrito Federal, mediante implantação de sistema de

informações visando o controle e gerenciamento dos dados extraídos das demandas judiciais relativas aos

serviços de saúde;

• Aproximação junto ao Núcleo de Judicialização e à Farmácia Judicial da Secretária de Saúde do Distrito

Federal para aperfeiçoar e integrar os processos de trabalhos comuns.

7ª Batalha:

Ampliar a consensualidade na resolução de litígios



Eixo

Resultado-chave

• Reduzir a quantidade de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor inscritos na Dívida

Consolidada Líquida, na mesma proporção do estipulado no Plano de Pagamento de Precatórios.

.

Iniciativas: Programa PRECATÓRIO RÁPIDO

• Realização periódica de rodadas de conciliação de Precatórios na modalidade de Acordos Diretos, em

atuação conjunta com a CAMEC;

• Revisão de cálculos de precatórios de Planos Econômicos;

• Articulação com CNJ visando à regulamentação do caucionamento de precatórios impugnados;

• Atuação judicial estratégica em relação aos 10 principais precatórios impugnados, para os quais o valor

total caucionado supera o valor de R$ 1,2 bilhão;

• Cruzamento da base de dados de credores de precatórios com devedores em execução fiscal;

• Elaboração e execução de projeto de potencialização da adesão à compensação de precatórios com

fundamento na Lei Complementar 938/2017.

7ª Batalha:

Ampliar a consensualidade na resolução de litígios



Eixo

Os grandes conflitos sociais que envolvem a implementação de políticas públicas são levados ao Poder

Judiciário, sendo de fundamental importância que os processos judiciais que tenham por objeto tais questões

sejam acompanhados, com o maior cuidado possível, de forma rápida e tecnicamente apurada.

Descrição da Batalha

8ª Batalha:

Aumentar a eficiência na condução de processos estratégicos



Eixo

Resultados-chave

• Maximizar as possibilidades de êxito em processos de grande relevância econômica ou política;

• Reduzir o tempo de resposta entre o surgimento do problema e a efetiva atuação da Procuradoria-Geral.

Iniciativas

• Aperfeiçoamento da sintonia entre os Núcleos Estratégicos e o Gabinete do Procurador-Geral do Distrito

Federal;

• Promoção de maior envolvimento dos Chefes das Especializadas no tratamento das estratégias a serem

adotadas nos casos estratégicos;

• Estímulo para que os Núcleos Estratégicos sejam integrados por procuradores com perfil adequado;

• Análise sobre a participação em Núcleo Estratégico como critério para fins de promoção por merecimento.

8ª Batalha:

Aumentar a eficiência na condução de processos estratégicos



Eixo

9ª Batalha:

Ter a maior taxa de recuperabilidade de crédito tributário no Brasil

Descrição da Batalha

A sustentabilidade fiscal é pauta política do Distrito Federal, avultando a importância da eficiência processual

da Procuradoria-Geral em contencioso tributário e na recuperabilidade de crédito tributário, com estratégias

voltadas ao uso da inteligência artificial no processo de execução fiscal e ao estabelecimento de regime de

cobrança focado em grandes devedores.



Eixo

• Contratação de serviços especializados em inscrição em cadastro negativo de crédito e segmentação de 

devedores;

• Desenvolvimento de serviço a ser disponibilizado em site web e no APP e-GDF para acesso à situação fiscal 

e para facilitação da quitação e negociação de débitos;

• Elaboração e implementação de Política de Educação Fiscal para o contribuinte.

Resultado-chave

• Aumentar de 0,5% para 2% a taxa de recuperação dos valores inscritos em dívida ativa e ajuizados e de 

7,85% para 10% a taxa de recuperação de valores inscritos em dívida ativa e não ajuizados, mediante o 

aperfeiçoamento dos meios de cobrança.

9ª Batalha:

Ter a maior taxa de recuperabilidade de crédito tributário no Brasil

Iniciativas: Programa CONTRIBUINTE LEGAL



Eixo

Descrição da Batalha

A quantidade de execuções fiscais em tramitação no Brasil corresponde a 74% do total das ações dessa

natureza que tramitam perante o Judiciário, segundo o relatório “Justiça em Números 2018”, do CNJ, ou seja,

aproximadamente 31,4 milhões de processos, que apresentam taxa de congestionamento de 87%.

Cada execução fiscal tem duração média de 8 anos e 2 meses, de acordo com estudo elaborado pelo Instituto

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), realizado em 2011. Segundo a pesquisa, somente a citação do

devedor leva 5 anos para ser realizada e a penhora, pelo menos mais 1 ano. O Ipea também apontou que cada

processo de execução fiscal tem custo médio de R$ 5.260,34.

A desjudicialização do processo de execução fiscal é medida imperiosa.

10ª Batalha:

Ampliar a desjudicialização do processo de execução fiscal no DF



Eixo

Resultado-chave

• Reduzir o estoque de processos de execução fiscal.

• Aperfeiçoamento institucional da PGFAZ;

• Aprimoramento dos meios extrajudiciais de cobrança;

• Gestão interinstitucional para a criação da Vara Judicial de Grandes Devedores;

• Proposição de padrões de recuperabilidade e identificação de créditos irrecuperáveis;

• Contratação de pesquisa para calcular tempo e custo do processo de execução fiscal no Distrito Federal.

10ª Batalha:

Ampliar a desjudicialização do processo de execução fiscal no DF

Iniciativas: Programa REGIME ESTRATÉGICO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA



Eixo

Descrição da Batalha

A Consultoria Jurídica tem a importante função, na Administração Pública, de pacificar o entendimento 

administrativo acerca do sentido da lei.

É de extrema relevância conferir agilidade na tramitação dos processos e uniformização no entendimento da 

Procuradoria-Geral.

Ademais, a utilização de pareceres referenciais, listas de verificação e minutas-padrão pela Administração 

Pública permitirá que a Consultoria Jurídica concentre sua capacidade de atuação para as demandas 

estratégicas e de maior complexidade.

11ª Batalha:

Garantir a prestação de Consultoria Jurídica de maneira segura, tempestiva e acessível



Eixo

Resultados-chave

• Evoluir sistema de pesquisa de pareceres para o público interno e externo da Procuradoria-Geral;

• Estabelecer sistema de pareceres referenciais junto à Administração Pública Distrital, com a 

capacitação dos públicos interno e externo para sua plena utilização;

• Criar Grupo de Trabalho Permanente para elaboração e atualização de pareceres referenciais, 

minutas-padrão e listas de verificação.

Iniciativa: Programa CONSULTA SEGURA

11ª Batalha:

Garantir a prestação de Consultoria Jurídica de maneira segura, tempestiva e acessível

• Divulgação eficiente do entendimento jurídico da Procuradoria-Geral aos órgãos e entidades do Distrito 

Federal;

• Capacitação dos públicos interno e externo para a correta utilização dos instrumentos disponibilizados pela 

Consultoria Jurídica; 

• Padronização de atos administrativos da Administração Pública, como editais de licitação, listas de 

verificação e minutas de contrato; 

• Criação de Ementário Consultivo (acervo jurídico integral e histórico, constantemente atualizado): pareceres 

referenciais, vinculantes e não vinculantes por matéria (estudos para utilização de inteligência artificial); 

• Conclusão do projeto piloto SUPPE e efetivação do uso para o Consultivo da Procuradoria-Geral; 

• Proposição de solução de IA para aprimorar sistema de pesquisa e consulta de pareceres.



Eixo

12ª Batalha:

Aumentar a produtividade e a qualificação da força de trabalho

A Procuradoria-Geral é formada por pessoas e é necessário que servidores e procuradores estejam aptos a

prestar serviço público de excelência.

Descrição da Batalha



Eixo

• Desenvolvimento e aplicação de plano de capacitação por competência;

• Desenvolvimento e aplicação de programa de qualidade de vida no trabalho;

• Elaboração de projetos estratégicos de capacitação, alinhados aos objetivos estratégicos.

Resultados-chave

• Executar 5 projetos elaborados com base no Plano Anual de Capacitação;

• Elaborar e implementar 100% da Política de Capacitação por Competências, nos termos do 

Decreto nº 39.468/2018.

• Elaborar o Programa BOM ESTAR BEM, nos termos do Decreto nº 39.587/2018.

12ª Batalha:

Aumentar a produtividade e a qualificação da força de trabalho

Iniciativas: Programa BOM ESTAR BEM



Eixo

Descrição da Batalha

A aplicação da tecnologia digital à solução de desafios tradicionais é essencial para a Administração

Pública brasileira.

Aumentar a produtividade, melhorar o desempenho, garantir melhores resultados e elevar a possibilidade

do alcance dos objetivos estratégicos da Procuradoria-Geral demanda a construção de soluções de

tecnologia inovadoras.

13ª Batalha:

Gerar a transformação digital e a construção de soluções inovadoras



Eixo

Resultados-chave

• Desenvolver/Evoluir a automação de 4 processos de negócio.

• Automatizar a Carta de Serviços ao Cidadão.

• Implementar 100% do sistema de governança de Tecnologia da Informação da Procuradoria-Geral, 

nos termos do Decreto nº 37.574/2016 e da Portaria nº 380/2019.

• Elaborar e implementar o Plano de Transformação Digital da Procuradoria-Geral, nos termos do 

Decreto nº 40.253/2019.

13ª Batalha:

Gerar a transformação digital e a construção de soluções inovadoras

• Desenvolvimento/evolução de soluções 

sistêmicas para gestão da dívida, de precatórios, de 

cálculos judiciais e de estagiários;

• Disponibilização em meio eletrônico dos 

processos de negócios inseridos no âmbito da 

Carta de Serviços ao Cidadão;

• Implementação de 100% do sistema de 

governança do Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação (CGTI/PGDF);

• Elaboração do Plano de Transformação Distrital 

(PTD/PGDF).

Iniciativas: Programa PGDF DIGITAL



Eixos Temáticos Batalhas Resultados-Chave

Suporte Jurídico ao Governo e Coordenação

Estratégica do Contencioso e Consultivo
2 4

Governança e Gestão Estratégia 1 2

Comunicação Institucional 1 3

Integridade Pública 1 2

Contencioso Geral 3 6

Contencioso Tributário 2 2

Consultoria Jurídica 1 3

Suporte à Operação 2 7

13 29



Suporte Jurídico ao Governo e Coordenação Estratégica do

Contencioso e Consultivo

Ampliar a capacidade institucional na 

viabilização de políticas públicas.

Contencioso Geral

Ser referência, como 

Procuradoria-Geral, em 

eficiência processual e 

redução de litigiosidade.

Contencioso Tributário

Ser referência, como 

Procuradoria-Geral, em 

eficiência processual e 

recuperabilidade de 

crédito tributário.

Consultoria Jurídica

Ser reconhecida, na 

Administração Pública do 

DF, por prestar consultoria 

jurídica segura e acessível. 

Governança e 

Gestão Estratégica

Ser referência, na 

estrutura administrativa 

do Distrito Federal, em 

governança e gestão 

estratégica.

Comunicação 

Institucional

Garantir que a 

Comunicação Institucional 

contribua para o acesso à 

informação transparente e 

tempestiva e gere a 

aproximação do cidadão.

Integridade Pública

Ser referência no combate 

à corrupção e na 

promoção da integridade 

pública;

Ser referência, como 

Procuradoria-Geral, em 

eficiência processual e 

redução de litigiosidade.

Suporte à Operação

Promover a gestão de 

pessoas e a capacitação 

por competência, para 

maximizar o desempenho 

humano e profissional da 

PGDF;

Desenvolver soluções em 

tecnologia de informação 

com excelência e inovação, 

garantindo o melhor 

resultado da PGDF.
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