
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO

1. HISTóRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislacão Atualizada e Síntese das Competências

O FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL (FUNDO PRÓ -JURÍDICO),
desenvolvido e coordenado pela Procuradoria -Geral do Distrito Federal, instituído pela Lei

no 2.605, de 18 de outubro de 2000, regulamentada pelo decreto n° 21.624, de 20 de outubro

de 2000, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e

programas de natureza intelectual e material, que promovam a melhoria das condições
necessárias ao exercício da advocacia

OBJETIVOS

Aparelhamento das instalações da Procuradoria -Geral do Distrito Federal; Aquisição de

bens e serviços;

Qualificação profissional dos seus integrantes;
Apoio aos setores jurídicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do DF;
Realização de outras atividades relacionadas ao bom exercício da advocacia pública.

PRO DUTOS DE ARRECADAÇAO
Constituem recursos financeiros do Pró Jurídico:

1. Os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação
do princípio da sucumbéncia;
2. Os honorários de sucumbências deferidos a autarquias, fundações, empresas públicas e

sociedade de economias públicas e sociedade de economia mista, quando essas entidades

forem representadas por Procurador do Distrito Federal;
3. Os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria -Geral

do Distrito Federal;
4. Os encargos de que trata o art. 42, § lo , da Lei Complementar n° 4, de 30 de abril de

1994, em relação aos créditos cobrados em procedimento extrajudicial, observados os

percentuais previstos no §2° do mesmo artigo;
5. As contribuições, as subvenções e os auxílios da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e de suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades

de economia mista;
6. As doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou

privadas, nacionais e internacionais, além de outros recursos;
7. Os recursos resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios outros ajustes;
8. Os valores advindos da aplicação dos recursos do Fundo, além do saldo apurado nos

exercícios anteriores;
9. As contribuições, as subvenções de outros valores destinados a propiciar a melhoria das

condições necessárias ao exercício da advocacia pública;
10. Outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.

FORÇA DE TRABALHO

Atividade-Meio Atividade-Fim Atividade-Meio Atividade-Fim
Servidores (Com cargo em (Com cargo em (Sem cargo em (Sem cargo em Total

comissão) comissão) comissão) comissão)

Efetivos do GDF O O O O O

Comissionados

sem vínculo O O O O O

efetivo

Requisitados de
o o

órgãos do GDF

Requisitados de

órgãos fora do O O O O O
GDF

Estagiários O O O O O

Menor

Aprendiz/Projeto O O O O O
Jovem Candango

ri



Atividade-Meio Atividade-Fim Atividade-Meio Atividade-Fim

Servidores (Com cargo em (Com cargo em (Sem cargo em (Sem cargo em Total

comissão) comissão) comissão) comissão)

Terceirizados
o o o o o

(FUNAP)
_______________

_____

Outros -

________________

o

_______________

O

________________

o o O

especificar
__________________ ______

Subtotal O O O O O

(-) Cedidos para
o O O o O

outros órgãos
__________________ ______

Total Geral O O O O O

O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal (Fundo Pró -Jurídico) não possui quadro de

pessoal.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Empenhado Liquidado

9093 - OUTROS

RESSARCIMENTOS,
499734,0 599734,00 536409,81 521609,81

RESTIT U IÇO ES

0007 - OUTROS

RESSARCIMENTOS,

INDENIZAÇÕES E 499734,0 599734,00 536409,81 521609,81

RESTITUIÇÕ ES--

DISTRITO FEDERAL

TOTAL - 0001 -

PROGRAMA PARA
499734,00 599734,00 536409,81 521609,81

ESPECIAL

Custeio de 20 cursos de pós-graduação aos servidores e procuradores no âmbito do Programa
de Incentivo à Pós -Graduação.

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada

Empenhado Liquidado

2484 -

HONORÁRIOS 10500000,0 33613630,0 30924952,90 28924952,90
ADVOCATÍCIOS

0001 -

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS -

PRÓ -JURÍDICO -

10500000,0 33613630,0 30924952,90 28924952,90

DISTRITO

FEDERAL

ri
/1
K,

Ai

MP)



Ação/Subtítulo Lei
Despesa

Empenhado Liquidado
Autorizada

3678 -

REALIZAÇÃO DE 39997,0 339997,00 23954,0 23954,0
EVE NTOS

5929 -

REALIZAÇÃO DE

EVENTO 5-PRÓ -

39997,0 339997,00 23954,0 23954,0JURÍDICO -

DISTRITO

FEDERAL

4090 - APOIO A
20000,0 20000,0 0 0

EVENTOS

5921 - APOIO A

EVENTOS-FUNDO

DA

PROCURADORIA 20000,0 20000,0 0 0

GERAL DO DF -

DISTRITO

FEDERAL

4220 - GESTÃO
DE RECURSOS 2454000,0 7308954,00 669600,04 603397,51
DE FUNDOS

0007 - GESTÃO
DE RECURSOS DE

FUNDOS-PRÓ -

2454000,0 7308954,00 669600,04 603397,51JURÍDICO -

DISTRITO

FEDERAL

1471 -

MODERNIZAÇÃO
1840420,0 10550530,00 1577307,63 1571922,27

DE SISTEMA DE

INFORMAÇÃO

0034 -

MODERNIZAÇÃO
DE SISTEMA DE

IN FORMAÇÃO -

1840420,0 10550530,00 1577307,63 1571922,27
FUNDO DA

PROCU RADO RIA

GERAL DO DF -

PLANO PILOTO

2557 - GESTÃO

DA

INFORMAÇÃO E

DOS SISTEMAS 2329160,0 10109160,00 4063705,92 3709454,80
DE TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO

0019 - GESTÃO
DA INFORMAÇÃO
E DOS SISTEMAS

DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO -

2329160,0 10109160,00 4063705,92 3709454,80

PRÓ -JURÍDICO -

DISTRITO

FEDERAL

2422 -

CONCESSÃO DE 2000000,0 4200000,0 1909100,00 1706615,81
BOLSA ESTÁGIO



Ação/Subtituto Lei i::da Empenhado Liquidado

0018 -

CONCESSÃO DE

BOLSA ESTÁGIO-- 2000000,0 4200000,0 1909 100,00 1706615,81

DISTRITO

FEDERAL

4088 -

CAPACITAÇÃO 330000,0 550000,0 360530,28 360530,28

DE SERVIDORES

0069 -

CAPACITAÇÃO DE

SERVI DO RES -

330000,0 550000,0 360530,28 360530,28
PROCURADORIA

GERAL DO DF -

DISTRITO

FEDERAL

1984 -

9134052,0 9134052,0 1341531,23 1261531,23

PRÓPRIOS

9768 -

CONSTRUÇÃO DE

PRÉDIOS E

PRÓPRIOS-
9134052,0 9134052,0 1341531,23 1261531,23

PROCU RADO RIA

GERAL DO DF-

PLANO PILOTO

3903 -

50000,0 50000,0 0 0
PRÉDIOS E

PRÓPRIOS

9712 - REFORMA

DE PRÉDIOS E

PRÓPRIOS -

FUNDO DA 50000,0 50000,0 0 0

PROCURADORIA

GERAL DO DF -

PLANO PILOTO

TOTAL - 8203 -

GESTÃO PARA

RESULTADOS - 28697629,00 75876323,00 40870682,00 38162358,80
GESTÃO E

MANUTENÇÃO
__________ __________ __________

Distribuição de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal nas causas e

procedimentos de que participem o Distrito Federal, suas autarquias e fundações, inclusive aqueles
decorrentes de acordo, conforme Lei n° 5.369, de 09 de julho de 2014;

Contratação de serviços para a operacionalização dos seguintes eventos: 3 palestras do Ciclo de

Palestras de Integridade Pública; Apresentação das propostas de projeto "Inteligência Artificial em

Execução Fiscal"; Evento GovTech; Solenidade de Outorga da Medalha Mérito; Evento FONACE A
Governança e Estratégia na Advocacia Pública: conquistas, desafios e próximos passos; XLVII

Congresso Nacional de dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal; Missa em Ação de Graça

pelos 60 anos da PGDF; Palestra 'Integridade, Humanidade e Serviço Público';
Contratos de aquisições/serviços/modernização de sistema de tecnologia da informação:
agenciamento de viagens; licenças de softwares; serviços de agente de integração de estágio;
serviços de extensão de garantia; banco de imagem; serviço de profissional de repórter-fotográfico;
serviços de controle de vetores e pragas urbanas; aquisição de materiais; manutenção preventiva e

corretiva da central telefônica; sistema de detecção e alarme contra incêndio; serviços de clipping L.-\&)
para monitoramento de publicações; software de criação e tratamento profissional de imagens;
Serviço Telefônico Fixo Comutado; serviços de impressão, cópia e digitalização; sistema integrado de

gestão de processos jurídicos - SAJ; locação de containers; manutenção preventiva e corretiva em

aparelhos condicionadores de ar; manutenção preventiva e corretiva em elevadores; prestação dos -



prestação de serviços de leitura e captação de publicações;
Concessão de bolsa estágio para 131 estudantes no âmbito do Programa de Estágio da PGDF;

Custeio de 14 cursos de capacitação para servidores: Gestão Estratégica; O Que muda com a Nova

Lei de Licitação; Oratória e Argumentação; Análise Econômica do Direito; Curso de Direito Processual

Civil 2021; Contratação Agil de Desenvolvimento de Software; Transformação de Processos;

Arquitetura de Software; ICMS - Teoria e Prática; As Licitações e Contratos de Acordo com a Lei n°

14.133/2021; Congresso Nacional de Procuradores 2021; Plataforma ALLURA; Sistema SA

Procuradorias; Operacionalização do Sistema de Automação da Justiça - SAJ -Procuradorias acordo

com os entendimentos do TCU";

Continuação da obra de construção da Nova Sede da PGDF, em parceria com a NOVACAP.

3. INFORMACÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinarias

Entre as contrações realizadas com recursos do Fundo Pró -Jurídico, destaca-se a assinatura de

contrato com empresa de consultoria especializada para a Revisão da cadeia de valor,
dimensionamento da força de trabalho nas unidades da Procuradoria -Geral do Distrito Federal

e proposição de um novo design organizacional, ação inédita que visa proporcionar o

aprimoramento da gestão da Casa.

No ano de 2021, foram realizados diversos esforços para automatizar o módulo de protesto do

sistema SAJ -Procuradorias, permitindo um elevado incremento no número de títulos

encaminhados à protesto pela Procuradoria -Geral do Distrito Federal, sendo apresentados o

total de 179.980 (cento e setenta e nove mil novecentos e oitenta) títulos a protesto, no valor

total de R$ 5.674.484.917,72 (cinco bilhões, seiscentos e setenta e quatro milhões,

quatrocentos e oitenta e quatro mil novecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos),
dos quais 116.134 (cento e dezesseis mil cento e trinta e quatro) foram efetivamente

protestados, no montante total de R$ 4.419.908.189,51 (quatro bilhões, quatrocentos e

dezenove milhões, novecentos e oito mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um

centavos).
Em comparação ao ano de 2020, verifica-se que os títulos encaminhados a protesto resultam

em montante praticamente 5 (cinco) vezes maior dos que os títulos encaminhados no ano

anterior, onde tinham sido encaminhados 37.104 (trinta e sete mil cento e quatro), no valor

total de R$ 1.550.573.965,49 (um bilhão, quinhentos e cinquenta milhões, quinhentos e

setenta e três mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com

24.569 (vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais) foram efetivamente

protestados, resultando em R$ 1.059.532.646,07 (um bilhão, cinquenta e nove milhões,
quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos).
Por sua vez, quanto aos valores recuperados no ano de 2021, tem-se que 12.928 (doze mil

novecentos e vinte e oito) títulos foram pagos e/ou parcelados, resultando no montante total

de R$ 56.024.079,37 (cinquenta e seis milhões, vinte e quatro mil setenta e nove reais e trinta

e sete centavos) recuperados, valores 2 (duas) vezes maior que do ano anterior.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizacões. dificuldades encontradas e oerspectivas para o próximo exercício.

A Administração da PGDF, em consonância com o Plano Estratégico PGDF 2020-2025, está

plenamente ciente de que a melhoria da prestação dos serviços está diretamente ligada à
constante evolução do seu parque tecnológico, bem como à adoção de novas tecnologias e

oferta de serviços por meio virtual. Nesse sentido, há contínuo investimento de recursos do (-
Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal na área de TI, busca de parcerias e fontes de / '

recursos alternativas para atendimento das necessidades de evolução.

Realizações



• Como ações de modernização realizadas por esta Procuradoria em 2021, pode-se citar:

• Implantação do novo Firewall;
• Aquisição e renovação de licenças de softwares como: Adobe Creativo Cloud, Veeam Cloud,

Microsoft;
• Realização de licitação para contratação de empresa especializada na segmentação, enriquecimento

de dados cadastrais, cobrança administrativa por e-mail, SMS e carta, bem como para negativação
de devores em cadastro nacional de inadimplentes;

• Evolução do sistema de protesto no sistema de automação judicial
- SAJ.

Dificuldades

• Em 2021, obra de construção da Nova Sede da PGDF foi continuada, em parceria com a NOVACAP,

por meio do Convênio n° 02/2019, no entanto houve nova interrupção em razão de descumprimento
contratual pela construtoraCONCREPOXI ENGENHARIA LTDA, resultando na rescisão unilateral do

contrato, devendo, portanto, ser realizada nova licitação.

Perspectivas para o próximo exercício

Como previsão para o exercício de 2022, temos:

• Contratação de Fábrica de Software para a manutenção/desenvolvimento dos sistemas da PGDF;
• Contratação de empresa para prestação de serviço de sistema de processo eletrônico judicial- PJE;
• Aquisição de solução modular de infraestrutura computacional hiperconvergente e backup, que visa

melhorar a qualidade, garantir a segurança da informação, disponibilidade, confiabilidade dos

serviços de TI;
• Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos de suporte de 10 e 2°

nível - Service Desk, com o intuito de ampliar a capacidade operacional da área de TI por meio da

terceirização de tarefas executivas;
• Realização de novo procedimento licitatório, em conjunto com a NOVACAP, para retomada da obra

de construção da Nova Sede da PGDF;
• Revisão da cadeia de valor, dimensionamento da força de trabalho nas unidades da Procuradoria -

Geral do Distrito Federal e proposição de um novo design organizacional, por meio dos serviços de

consultoria da Elogroup, contratada em 2021;
• Implementaçäo do Projeto Inteligência Artificial em Litigância de Massa, que visa o

desenvolvimento de programas computacionais que apliquem métodos de aprendizado computaciorial
de máquina, incluindo aprendizado estruturado profundo, para auxílio na condução e resolução dos

processos de Litigância de Massa, com respectiva capacitação dos servidores públicos da PGDF e

treinamento para gestão da ferramenta desenvolvida.

Identificacão dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:
Agente de Planejamento: DANIEL DO EGITO JESUS

Telefone: (61)3025-9694 e-mail de contato: daniel.jesus@pg.df.gov.br

As si natura:

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:
Agente de Planejamento: MARCOS ANTONIO DOS ANJOS

Telefone: 61302594,'7 e-mail de contato:

marcos anjos@pg.df. g Øj. b/ çt a çco,s cJcys-'7 2© g mail.com

As si nat u ra:

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:
Agente de Planejamento: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA

Telefone: (61)3325-3399 e-mail de contato; paulo.silva@pg.df.gov.br

(
Assinatura: '-

-



Nome do Titular da Unidade Orçamentária: LUDMILA LAVOCAT GALVAO

Telefone: (61)3325-3366 e-mail de contato: ludmila.galvao@pg.df.gov.br

Assinatura: t&/W

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: JORDANA CAVALCANTE BARROS

Telefone: (61)98154-7724 e-mail de contato: jordana.barros@pg.df.gov.br

As si nat u ra:
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