




O Catálogo de iniciativas priorizadas do Plano Estratégico da PGDF é estruturado em cinco eixos

temáticos. Em cada um deles, foram estabelecidas as Batalhas, seguidas dos respectivos

resultados-chave e iniciativas para alcançá-los.



Resultados-chave

• Elaborar plano de trabalho para as Procuradorias Especializadas.

Iniciativa: Programa PGDF APRIMORA

• Aprimoramento da gestão das Procuradorias Especializadas.

Eixo

Suporte Jurídico ao Governo e Coordenação Estratégica 
do Contencioso e Consultivo 

2ª Batalha:

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



Resultados-chave

• Desenvolver duas soluções de inteligência artificial para o Contencioso (Execução Fiscal e Litigância de Massa).

Iniciativa: Projeto IA EXECUÇÃO FISCAL E LITIGÂNCIA DE MASSA

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

Eixo

Suporte Jurídico ao Governo e Coordenação Estratégica 
do Contencioso e Consultivo 

2ª Batalha:

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



Eixo

Contencioso Geral

Resultados-chave

• Informatizar 100% dos processos de gestão de saúde.

Iniciativa: Programa CAMEDIS

• Desenvolvimento de painel de judicialização dos litígios de saúde no Distrito Federal.

7ª Batalha:

Ampliar a consensualidade na resolução de litígios



Eixo

Contencioso Geral

7ª Batalha:

Ampliar a consensualidade na resolução de litígios

Resultados-chave

• Aumentar para 100% a disponibilidade de medicamentos à população do DF.

Iniciativa: Programa CAMEDIS

• Reestruturação jurídica da Câmara Permanente Distrital de Mediação em Saúde e implantação dos serviços

aos usuários do SUS.



Eixo

Contencioso Geral

7ª Batalha:

Ampliar a consensualidade na resolução de litígios

Resultados-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.

Iniciativa: Programa PRECATÓRIO RÁPIDO

• Criação de sistema integrado de gestão de precatórios.

• Desenvolvimento de portal e aplicativo mobile para adesão ao acordo direto em precatórios.



9ª Batalha:

Ter a maior taxa de recuperabilidade de crédito tributário no Brasil

Eixo

Contencioso Tributário

Resultados-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.

• Inscrição de devedores em cadastro de negativação 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 – PEDECON.

Iniciativa: Programa CONTRIBUINTE LEGAL



11ª Batalha:

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

Eixo

Consultoria Jurídica

Resultados-chave

• Estabelecer novo sistema de pesquisa de pareceres para o público interno e externo da Procuradoria-Geral.

• 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.

• 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.

Iniciativa: Programa CONSULTA SEGURA



11ª Batalha:

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

Eixo

Consultoria Jurídica

Resultados-chave

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.

• 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).

Iniciativa: Programa CONSULTA SEGURA



Eixo

Suporte à Operação

12ª Batalha:

Aumentar a produtividade e a qualificação da força de trabalho

Resultados-chave

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

Iniciativa: Programa BOM ESTAR BEM

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