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Apresentação

Cada vez mais as organizações necessitam definir critérios eficientes e adequados para 
o desenvolvimento de suas atividades. Diante dessa realidade, surge a inovação como 
alternativa para alcançar os resultados pretendidos. Para que o processo de inovação 

seja bem-sucedido, suas etapas devem ser desenvolvidas de modo a valorizar sua matéria-prima: as 
ideias, que devem ser geradas e alinhadas com a missão da organização. 

No contexto do MPDFT, a inovação vem sendo implementada por meio de projetos. Eles contribuem 
para a melhoria contínua da Instituição, gerando impacto direto no cotidiano da sociedade.

Para melhor entendimento, podemos conceituar projeto como a concretização de ideias que se 
transformarão em um produto ou serviço exclusivo, planejadas por meio de um conjunto de atividades 
temporárias e realizadas por uma equipe de profissionais.

A Divisão de Projetos (Dipro), que faz parte da estrutura da Secretaria de Planejamento (Secplan), 
criada em 2009, tem como parte de sua atribuição promover a cultura de projetos e atuar como 
facilitadora na elaboração e no acompanhamento dos projetos desenvolvidos no MPDFT.

Neste portfólio, constam todos os projetos desenvolvidos no MPDFT e que tiveram a consultoria da 
Dipro para sua realização. Cada projeto está detalhado com suas perspectivas estratégicas (conforme 
o Mapa Estratégico do MPDFT), seus objetivos, descrições, resultados alcançados e gestores. Assim, 
será possível conhecer as transformações ocorridas a partir dessas iniciativas, durante o período de 
2009 a 2015. 

É possível obter maiores informações sobre cada projeto deste portfólio acessando o Banco de 
Projetos do MPDFT ou o Banco Nacional de Projetos do Conselho Nacional do Ministério Público.  

Divisão de Projetos (Dipro/Secplan)
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Perspectiva estratégica
Atividades internas – relacionamento com a sociedade.

Objetivo estratégico
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade.

Objetivo do projeto
Tornar conhecido o papel institucional do MPDFT, bem como conhecer e atender as demandas emergentes 
da sociedade, por meio da promoção de audiências públicas com a participação de membros do MPDFT e 
representantes da sociedade.

Descrição do projeto
• Definição dos locais de realização das audiências e da dinâmica a ser utilizada
• Elaboração de cronograma das audiências
• Publicação das audiências, bem como envio de convites às autoridades que participarão da audiência
• Definição da equipe que trabalhará na audiência
• Solicitação de todo o insumo necessário à realização da audiência
• Organização do local da audiência
• Realização da audiência
• Avaliação das audiências públicas

Resultados 
• Audiências públicas em três Regiões Administrativas do Distrito Federal
• Manual de Execução de Audiências Públicas para o MPDFT
• Regulamentação, institucionalização e organização para a realização de audiências públicas no âmbito do 

MPDFT

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API
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Projetos – 2009

CONHEÇA O MPDFT

Perspectiva estratégica 
Atividades internas – relacionamento com a sociedade.

Objetivo estratégico 
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade.

Objetivo do projeto
Estreitar os laços de confiança entre a sociedade do Distrito Federal e o MPDFT, preservar e aperfeiçoar a 
imagem externa da organização e apresentar seu papel institucional ao cidadão.

Descrição do projeto
• Definição de critérios para a elaboração do manual de execução da visita
• Elaboração do manual das visitas ao MPDFT
• Seleção de membros e servidores interessados em ministrar palestras
• Definição de coordenador responsável pela visitação
• Divulgação das visitas e do projeto
• Definição das métricas de avaliação do projeto e das visitas
• Realização das visitas ao MPDFT

Resultados 
• Vídeo institucional
• Quatro visitas com a participação de 93 alunos da rede pública de ensino
• Manual de execução das visitações
• Certificado de participação
• Formulário online para agendamento das visitas
• Cadastro de palestrantes
• Parcerias para fornecimento de lanche aos visitantes

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API
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ATENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO  
ÂMBITO DO MPDFT – PROJETO DESPERTAR 

Perspectiva estratégica 
Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia.

Objetivo estratégico
Promover um ambiente de trabalho  agradável e profissional.

Objetivo do projeto 
Desenvolver ações educativas e preventivas dirigidas a membros, servidores 
e familiares, para lidar com as questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, bem como o 
encaminhamento e acompanhamento dos membros, servidores e familiares com problemas decorrentes do uso 
indevido de álcool e de outras drogas.

Descrição do projeto
• Conhecimento da realidade sobre o consumo de álcool e outras drogas no âmbito do Órgão
• Capacitação dos profissionais da saúde, do psicossocial e das chefias da instituição para lidar com as questões 

relacionadas ao uso de álcool e outras drogas
• Orientação aos membros, servidores e  seus respectivos familiares, sobre os aspectos biopsicossociais ligados 

ao uso de drogas e suas consequências
• Encaminhamento para tratamento e acompanhamento dos membros e servidores envolvidos com uso de 

álcool e outras drogas

Resultados
• Inclusão do projeto no Programa Qualidade de Vida do MPDFT
• Capacitação dos profissionais
• Prevenção e sensibilização dos integrantes do MPDFT
• Estrutura de intervenção
• Página na Internet com vídeos veículados na televisão e aúdio veículado nas rádios  

(www.mpdft.mp.br/portal/index.php/programadespertar)
• Cartas mensais temáticas a todos os integrantes da instituição
• Palestras setoriais informando sobre drogas

Gestor
José Theodoro Correia de Carvalho – Promotor de Justiça – 7ª Promotoria de Justiça de Entorpecente

DESPERTAR
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ESCOLA: TÔ DENTRO!!!

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico
Crianças e adolescentes protegidos.

Objetivo do projeto
Promoção do acesso, da permanência e do desempenho satisfatório dos adolescentes em cumprimento 
da Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) na Rede de Ensino Pública.

Descrição do projeto
• Articulação e corresponsabilidade entre os representantes da rede de atendimento integral no 

planejamento, na execução e na avaliação do plano de trabalho individualizado para o adolescente 
em cumprimento da LA, promovendo a participação da família e da comunidade

• Criação de protocolo de atuação entre as instituições envolvidas para uma consolidação de práticas 
no cumprimento da LA

• Criação de mecanismos de inclusão, acompanhamento do desempenho e permanência dos 
adolescentes em LA nas escolas

Resultados
• Inclusão do Núcleo de Liberdade Assistida no Conselho de Segurança Escolar de Ceilândia
• Encontros trimestrais entre a Equipe de Liberdade Assistida e orientadores educacionais para 

planejamento de ações e avaliação do acompanhamento escolar dos adolescentes em LA
• Encontros semestrais entre a rede de atenção, os adolescentes e as suas famílias para a avaliação do 

trabalho conjunto no atendimento ao adolescente em LA
• Aumento do número de adolescentes em cumprimento de LA matriculados nas escolas
• Facilitação de acesso dos profissionais do Núcleo de Medida Socioeducativa em Meio Aberto (Numa) 

às escolas.

Gestor
Grupo gestor formado – Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude
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GESTÃO ESTRATÉGICA 2010-2020

Objetivo estratégico
Consolidar-se como referência na proteção dos direitos do cidadão e na 
promoção da Justiça, atuando com eficiência e transparência, a partir da 
integração com a sociedade.

Objetivo do projeto 
Implantação do planejamento estratégico no MPDFT.

Descrição do projeto 
O Projeto Gestão Estratégica 2010-2020 foi dividido em 5 grandes etapas:

• Etapa 1: Plano Estratégico Corporativo e Mapa Estratégico
• Etapa 2: Indicadores e Metas dos Objetivos Estratégicos
• Etapa 3: Programas Estratégicos
• Etapa 4: Implementação e realização da Primeira Reunião de Gestão de Estratégia (RGE)
• Etapa 5: Alinhamento do BSC aos Processos de Gestão Existentes

Resultados 
• Mapa estratégico contendo 29 objetivos estratégicos, a visão e a missão institucional
• Visão de Futuro 2020 para o MPDFT
• Informações estratégicas relacionadas à instituição
• Plano de comunicação do projeto
• Oficinas para a montagem do painel de contribuição e elaboração de projetos
• Capacitação de servidores na metodologia BSC
• Quatro reuniões de Gestão Estratégica, incluída a de 2014-2015
• 67 indicadores estratégicos, sendo 61 mensurados em 2014
• 51 painéis de contribuição, em 2014
• Quatro relatórios anuais da Gestão Estratégica apresentando os resultados alcançados pelas unidades
• Páginas na Intranet e Internet para acompanhamento do projeto 

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API

Ministério Público do DF e Territórios
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INVESTINDO EM QUEM É NOSSO: PROJETO CAPACITAÇÃO

Perspectiva estratégica 
Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia.

Objetivo estratégico 
Desenvolver competências, habilidades e atitudes necessárias à plena 
atuação do MP.

Objetivo do projeto 
Investimento nos servidores para propiciar as condições necessárias ao cumprimento de seu 
desempenho profissional, bem como os requisitos necessários ao desenvolvimento na carreira.

Descrição do projeto
• Formação de Comissão Revisora de Normas Internas do MPDFT referentes à capacitação e ao 

desenvolvimento de pessoas
• Realização de cursos telepresenciais definidos pela Procuradoria-Geral de Justiça nos edifícios-sede 

do MPDFT utilizando o sistema de videoconferência
• Realização de ações de capacitação com foco no aspecto motivacional, com o objetivo de 

demonstrar a importância das diversas atribuições dos servidores do MPDFT para o alcance do 
objetivo institucional

• Promoção de ações internas de treinamento, desenvolvimento e educação para todos os servidores 
do MPDFT, priorizando a utilização de instrutoria interna

Resultados 
• Revisão de normas referentes à capacitação e ao desenvolvimento de pessoas
• Criação do banco de instrutoria interna com 48 instrutores cadastrados
• Parceria com a ESMPU para contratação de profissionais adequados
• Realização de 61 ações internas de treinamento no período de ago/10 a set/11 
• Descentralização dos cursos internos
• Implantação do sistema de cursos por videoconferência

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API
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MP EFICAZ: LEI MARIA DA PENHA

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Direitos individuais indisponíveis protegidos.

Objetivo do projeto 
Tornar as Promotorias que possuem atribuições, na área de violência doméstica e familiar contra a mulher, mais 
efetivas no tratamento de Justiça de questões referentes à Lei Maria da Penha, dotando-as de mecanismos que 
promovam a redução dos casos de violência doméstica contra a mulher.

Descrição do projeto
• Elaboração de estratégia para a construção de um conceito de eficácia e eficiência nas questões que 

envolvem violência doméstica
• Definição de parâmetros para aferir efetividade na redução da violência
• Apresentação de práticas e orientações procedimentais no tratamento das questões relacionadas com a 

violência doméstica às Promotorias de Justiça com esta atribuição
• Estudo de evolução da violência contra a mulher no Distrito Federal

Resultados 
• Identificação de práticas das Promotorias de Justiça que comprovadamente implicam a redução da violência 

doméstica e familiar contra a mulher
• Instrumental eficaz para consulta de procedimentos considerados de excelência na aplicação da Lei Maria da 

Penha

Gestor
Grupo de líderes do projeto

MPeficaz
Lei aria da enhaM P
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O OCA É NOSSO! DESCOBRINDO NOVAS METODOLOGIAS DE MONITORAMENTO 
DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Crianças e adolescentes protegidos.

Objetivo do projeto 
Estruturação e instrumentalização do núcleo do Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA) para 
o monitoramento do Orçamento Público do Distrito Federal destinado à criança e ao adolescente, por 
meio de ações judiciais e extrajudiciais, contribuindo para a execução da política pública na garantia dos 
direitos fundamentais infantojuvenis.

Descrição do projeto
• Criação de instrumentos que viabilizem o monitoramento do OCA
• Criação, identificação e aplicação de mecanismos de responsabilização dos agentes públicos
• Criação de mecanismos para o fomento do controle social do orçamento público destinado a 

crianças e adolescentes
• Articulação nos órgãos do Executivo e do Legislativo do GDF
• Criação de mecanismos e rotinas de informações sobre o OCA

Resultados 
• Inclusão de dispositivos nas Leis Orçamentárias do DF para efetivar o controle dos gastos públicos 

voltado às crianças e aos adolescentes do DF
• Manual de processos e procedimentos do Núcleo OCA
• Capacitação de 20 servidores do GDF em OCA 
• Realização de 12 reuniões entre o Fórum OCA e do Núcleo OCA
• Análise do Relatório OCA 2011-2012 pelo grupo de trabalho previsto na Lei nº 4.086/2008; 
• Expedição de 89 ofícios de articulação e cobrança aos Poderes Legislativo e Executivo em relação ao 

OCA

Gestor
Grupo OCA
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PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BRAZLÂNDIA 

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Crianças e adolescentes protegidos.

Objetivo do projeto 
Garantia dos direitos individuais e indisponíveis da criança e do adolescente de Brazlândia, por meio da 
prevenção ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, com a finalidade de evitar ou retardar o início do uso, além 
de desestimular a evolução para usos mais prejudiciais.

Descrição 
• Identificação da situação atual relacionada ao número de usuários de drogas lícitas e ilícitas e aos fatores de 

risco e de proteção do uso em Brazlândia
• Formação de educadores e outros parceiros em cursos de capacitação para a prevenção ao uso de drogas 

lícitas e ilícitas
• Estímulo à formação de uma rede de atendimento para a reinserção dos usuários de drogas

Resultados 
• Pesquisa do número de usuários e dos fatores de risco e proteção
• Palestras dirigidas aos pais e responsáveis para fortalecimento dos fatores de proteção e enfrentamento dos 

fatores de risco
• Termo de Ajustamento de Conduta firmado com estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas em 

Brazlândia-DF

Gestor
Leandro Lobato Alvarez – Promotor de Justiça
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TRIBUNAL DO JÚRI – UMA LIÇÃO DE VIDA

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Crianças e adolescente protegidos.

Objetivo do projeto 
Contribuir para a defesa dos direitos e interesses coletivos da criança e do adolescente, alertando-os 
sobre as consequências dos crimes dolosos contra a vida, além de evidenciar o trabalho do promotor de 
Justiça.

Descrição 
• O projeto é realizado mediante as visitações feitas pelos adolescentes das escolas públicas de 

Planaltina-DF ao Tribunal do Júri. O projeto foi dividido em duas fases. A primeira, realizada no 
período de 23/9/9 a 17/12/09, teve como foco verificar a receptividade do projeto por parte dos 
alunos e professores. Foram realizadas duas visitas por semana, sempre às terças e às quintas-feiras.

• A segunda iniciou-se na abertura do ano letivo de 2010, também com dois encontros às terças-feiras 
e às quintas-feiras. Essa fase teve como foco, constatada a receptividade do projeto pelo público-alvo 
(alunos e professores), formalizar e avaliar a metodologia proposta, de modo a verificar se atende aos 
anseios institucionais, para assim validar e instituir definitivamente o modelo de visitações proposto. 

Resultados 
• Visitação de 761 alunos e professores no período de 12/5/2010 a 23/9/2010
• Mais de 50 Procedimentos Internos de acompanhamento de violência nas escolas instauradas e 

palestras realizadas pelos promotores de Justiça nas escolas, a fim de coibir a violência
• Relatórios estatísticos de avaliação dos alunos e dos professores 

Gestora
Vivian Barbosa Caldas – Promotora de Justiça

Uma lição de vida

TRIBUNAL 
DO JúRI

Produção:
Promotor(a) de Justiça Você Estudante

Participação Especial:

Baseado em histórias reais.

Você vai conhecer de perto a realidade de um tribunal, assistindo a julgamentos
de crimes contra a vida. Procure a diretoria de sua escola e agende sua visita,

ou entre no site: mpdft.gov.br para mais informações. 





Projetos

2011
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ESCOLA: TÔ DENTRO!!! 2ª ETAPA

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Crianças e adolescentes protegidos.

Objetivo do projeto 
Promoção do acesso, da permanência e do desempenho satisfatório dos adolescentes em cumprimento de 
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) na rede de ensino público.

Descrição do projeto
• Articulação e corresponsabilidade entre os representantes da rede de atendimento integral no planejamento, 

na execução e na avaliação do plano de trabalho individualizado para o adolescente em LA, promovendo a 
participação da família e da comunidade.

Resultados 
• Parceria com a Diretoria Regional de Saúde para atendimento aos adolescentes em liberdade assistida
• Protocolo de atuação das instituições (Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, Secretaria de Estado da Criança, Conselhos Tutelares de 
Ceilândia e Promotoria de Execuções de Medidas Socioeducativas) consolidando a nova metodologia

• Livre acesso às informações dos adolescentes no Conselho Tutelar
• Encontros trimestrais entre a Equipe de LA e os orientadores educacionais para o planejamento de ações e a 

avaliação do acompanhamento escolar do adolescente em LA
• Palestras, oficinas de sensibilização e orientações realizadas em todas as escolas que recebem os adolescentes 

em LA

Gestor
Grupo Gestor do Projeto
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MP ACESSÍVEL: 2ª ETAPA DA SEDE

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas – Estrutura e Infraestrutura.

Objetivo estratégico 
Possuir sede e estrutura próprias para todas as circunscrições e área administrativa.

Objetivo do projeto 
Promover e garantir o exercício da cidadania, concedendo igualdade de condições a todos, facilitando 
no acesso à Justiça, eliminando preconceitos e barreiras físicas.

Descrição do projeto
• Identificação dos aspectos relevantes sobre acessibilidade que deverão ser contemplados na 2ª Etapa 

da Sede;
• Análise e compatibilização do Projeto da 2ª Etapa da Sede ao Relatório Técnico da Secretaria de 

Projetos e Obras – SPO
• Desenvolvimento do projeto de adequação ao Relatório Técnico da SPO sobre acessibilidade no 

MPDFT
• Contratação e execução dos serviços relativos à adequação dos projetos de arquitetura, mobiliário e 

sinalização visual e tátil da 2ª Etapa da Sede atendendo as normas de acessibilidade vigentes

Resultados 
• Relatório dos aspectos relevantes que deverão ser implantados na 2ª Etapa da Sede
• Relatório com as adaptações necessárias ao Projeto da 2ª Etapa da Sede
• Projeto da 2ª Etapa da Sede adequado às normas de acessibilidade
• Projeto de mobiliário adaptado
• Projeto de sinalização visual e tátil
• Conclusão da construção da 2ª Etapa da Sede atendendo as normas de acessibilidade

Unidade gestora
Secretaria de Projetos e Obras – SPO
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas – Gestão Financeira.

Objetivo estratégico 
Viabilizar os recursos necessários para atendimento das demandas institucionais.

Objetivo do projeto 
Planejamento orçamentário e financeiro de recursos para o atendimento das demandas institucionais.

Descrição do projeto
• Elaboração de metodologia e instrumentos para a coleta de informações orçamentárias não previstas no 

orçamento que possam impactá-lo
• Envio de formulários para pesquisa à área-fim
• Coleta e consolidação dos dados
• Pesquisa nas áreas específicas para se saber se tal despesa já está prevista ou não
• Envio dos dados coletados à Administração Superior e posterior encaminhamento à área responsável pelo 

orçamento

Resultados 
• Nova metodologia para o orçamento institucional
• Instrumentos de coleta e consolidação das informações
• Manual de rotinas

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API 
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PROJETO-PILOTO DE APOIO TÉCNICO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS E 
DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS EM SANTA MARIA

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas – Eficiência Operacional.

Objetivo estratégico 
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais.

Objetivo do projeto 
Implantar junto às Promotorias de Justiça, de forma descentralizada, os serviços de atendimento 
psicossociais, para realização de perícias e avaliação psicossocial nos processos que tramitam no MPDFT.

Descrição do projeto
• Criação da unidade regional psicossocial em Santa Maria
• Implantação da atividade regional de atendimento e perícia psicossocial
• Acompanhamento de tutela e curatela

Resultados 
• Manuais de processos e procedimentos: das atividades de perícias psicossociais, das atividades 

que envolvem violência doméstica e maus-tratos, das atividades que envolvem usuários de 
entorpecentes

• Políticas e normas para: acolhimento dos envolvidos em violência doméstica e maus-tratos, atenção 
aos envolvidos com entorpecentes, perícia psicossocial

• Mapeamento de rede social
• Tratamento de informações referentes ao acompanhamento de medidas alternativas e à articulação 

das redes sociais
• Portaria nº 252/2013, que reestrutura a Secretaria Executiva Psicossocial, institui a atividade de análise 

psicossocial de forma descentralizada
• 11 Setores Psicossociais implantados nas Coordenadorias das Promotorias de Justiça das cidades do 

Distrito Federal

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API





Projetos

2012



30

CLIMA ORGANIZACIONAL

Perspectiva estratégica
Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia.

Objetivo estratégico 
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional.

Objetivo do projeto 
Implementar ações que visem potencializar os pontos positivos que sejam agentes motivadores na organização, 
bem como ações que possam melhorar os pontos deficientes.

Descrição do projeto 
• Sensibilização de todos os colaboradores da Instituição sobre a importância da realização da pesquisa de 

Clima Organizacional
• Aplicação e consolidação do Questionário de Pesquisa de Clima Organizacional
• Análise do clima organizacional e estresse ocupacional

Resultados 
• Relatório consolidado com as informações da pesquisa de clima organizacional
• Identificação dos pontos positivos e deficientes na Instituição

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API

CLIMA NEWS
O portal do seu tempo.
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CONCURSO CULTURAL DE SAMAMBAIA

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Cidadania fortalecida.

Objetivo do projeto 
Promoção da cidadania, da cultura de paz e da reflexão criativa sobre várias temáticas nas instituições 
públicas de ensino de Samambaia-DF, que possuem Conselhos de Segurança Escolar.

Descrição do projeto
• Planejamento e execução de concurso cultural nas escolas públicas de Samambaia, que possuem 

Conselhos de Segurança Escolar
• Reunião com a Coordenadoria Regional de Ensino de Samambaia para apresentação do projeto
• Escolha do tema e elaboração do regulamento do concurso cultural
• Definição de prêmio para os três primeiros colocados
• Distribuição de material informativo para divulgação do concurso cultural nas escolas
• Realização de encontros com diretores e orientadores educacionais para divulgação de temática do 

concurso
• Realização do concurso

Resultados 
• Escolha do tema do concurso cultural “Respeito é bom e eu gosto!”
• Criação de peças publicitárias para divulgação
• Participação efetiva da comunidade escolar de Samambaia
• Melhorias no clima das escolas, devido à reflexão promovida
• Divulgação de vídeos, cartazes e produções literárias dos alunos participantes
• Premiação das escolas (projetores e notebooks) e dos alunos (passeio, tablets)

Gestoras
Raquel Aparecida Rodrigues Feliciano Lopes – Promotora de Justiça 
Hiza Maria Silva Carpina Lima – Promotora de Justiça

2 Concurso Cultural
de Samambaia

Respeito e bom
e eu gosto!
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GERENCIAMENTO DO ESTRESSE NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Perspectiva estratégica 
Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia.

Objetivo estratégico 
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional.

Objetivo do projeto 
Promover a saúde e qualidade de vida no MPDFT por meio de ações de prevenção e redução do estresse no 
ambiente de trabalho.

Descrição do projeto
• Validação das ferramentas e da metodologia de aplicação e análise do instrumento de avaliação do perfil 

do público-alvo, identificando os fatores estressores no ambiente de trabalho, qualidade de vida e saúde no 
trabalho projeto-piloto em Planaltina

• Identificação dos fatores estressores no ambiente de trabalho, qualidade de vida e saúde no trabalho em todo 
o  MPDFT

• Estabelecimento das políticas de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho a serem implantadas no MPDFT

Resultados 
• Sensibilização em todas as unidades do MPDFT acerca de pesquisa de fatores de estresse
• Pesquisa de identificação dos fatores de estresse aplicada em 12 das 15 Coordenadorias das Promotorias 

de Justiça do MPDFT, a saber: Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Brazlândia, Santa Maria, Gama, Planaltina, 
Sobradinho, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Riacho Fundo e São Sebastião, com 217 pessoas

• Identificação das demandas de fatores estressores no ambiente de trabalho 
• Envolvimento de 16 servidores e 20 voluntários
• Relatório conclusivo com demandas identificadas para entrega à Procuradoria-Geral de Justiça

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API
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IMPLANTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE CURATELADOS E INTERDITADOS – PARANOÁ

Perspectiva estratégica 
Resultado para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Direitos individuais indisponíveis protegidos.

Objetivo do projeto 
Contribuir para a defesa dos direitos e dos interesses dos incapazes e fiscalizar a atuação por parte dos 
curadores com respeito ao tratamento dado aos interditados, por meio de inspeções periódicas da 
situação dos curatelados.

Descrição do projeto
• Identificação dos processos de interdição julgados sob controle do MPDFT
• Adaptação do Sistema de Controle de Curatelados e interditados
• Capacitação e implantação do sistema
• Estabelecimento de rotinas para fiscalização de curatelados e Interditados centralizado

Resultados 
• Módulo no Sisproweb para o cadastramento de processo de interdição
• Treinamento para os servidores para o uso do Sistema de Curatelados e Interditados
• Levantamentos dos tutelados/curatelados que serão visitados, realizado por meio dos processos em 

que é detectada a necessidade de adoção de alguma medida urgente ou de vulnerabilidade
• Realização de visitas, por dois servidores, na residência do tutelado/curatelado, sem prévio 

agendamento, para verificar as condições do local e a situação em que se encontra o tutelado/
curatelado

Gestoras
Ana Maria Elizabeth – Promotora de Justiça
Maria Cristina Viana – Promotora de Justiça



34

MP EFICAZ: ADOLESCENTE APRENDIZ

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Direitos individuais indisponíveis protegidos.

Objetivo do projeto 
Proporcionar aos adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica a reinserção 
e a manutenção na rede de ensino, a fim de assegurar-lhes escolarização e oportunizar o ingresso no mercado de 
trabalho.

Descrição do projeto
• Formação de rede de parcerias
• Divulgação do projeto
• Mapeamento do processo de seleção, capacitação e contratação e identificação de requisitos
• Acompanhamento do desenvolvimento profissional do adolescente

Resultados 
• Contratação de trinta adolescentes para o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas no MPDFT, que 

recebem salário e carteira de trabalho assinada
• Referência internacional em atendimentos de jovens em situação de vulnerabilidade social 
• Oficinas semestrais Adolescente Aprendiz entre adolescentes, parceiros e orientadores
• Lotação dos adolescentes nas unidades mais próximas da residência dos adolescentes
• Grupos de discussão eletrônica para orientadores e adolescentes
• Elaboração de 500 cartilhas – Protocolo de Conduta Adolescente Aprendiz
• Entrega de carta de recomendação profissional aos adolescentes que concluíram o período do projeto
• Capacitação de aproximadamente 20 pessoas para acompanhamento dos adolescentes

Gestora
Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza – Procuradora de Justiça



Projetos – 2012

35

MP EFICAZ: ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas – Relacionamento com a sociedade.

Objetivo estratégico 
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade.

Objetivo do projeto 
Aprimoramento da ferramenta informatizada que proporciona o conhecimento da demanda dos 
atendimentos acolhidos durante a execução do projeto-piloto, nas Coordenadorias Administrativas de 
Ceilândia, Paranoá e Sobradinho.

Descrição do projeto
• Diagnóstico dos atendimentos realizados nas Coordenadorias Administrativas e na Sede
• Capacitação dos profissionais para o atendimento ao público 
• Treinamento dos terceirizados e servidores do atendimento ao público
• Otimização das rotinas dos atendimentos
• Definição da medição do grau de satisfação dos atendimentos, em vários níveis do projeto;
• Elaboração, junto com as Promotorias de Justiça, da Carta de Compromisso e Orientação ao Cidadão 

de como exercer a cidadania nas áreas especializadas
• Capacitação dos profissionais para o atendimento ao público na Língua Brasileira de Sinais (Libras)

Resultados 
• Diagnóstico da demanda das diversas unidades do MPDFT que atendem o cidadão
• Capacitação de servidores para aprimoramento do atendimento ao cidadão
• Capacitação em Libras dos servidores e terceirizados designados para o atendimento ao cidadão
• Padronização do atendimento ao cidadão
• Cadastro de órgãos externos para o encaminhamento da população
• Sistema de medição do grau de satisfação dos atendimentos
• Implantação do projeto nas Promotorias de Justiça de Ceilândia, Samambaia e Paranoá
• 2.548 atendimentos realizados entre outubro de 2012 e junho de 2013

Gestora 
Maria Rosynete de Oliveira Lima – Procuradora de Justiça
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MP EFICAZ: FALE COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas – Relacionamento com a sociedade.

Objetivo estratégico 
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade.

Objetivo do projeto 
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade e contribuir para o fortalecimento da cidadania.

Descrição do projeto
• Divulgação do papel institucional do Ministério Público, tornando-o mais acessível à comunidade do Distrito 

Federal, por meio de um programa em rádio local, no qual serão abordados temas de interesse da sociedade

Resultados 
• Horário em programa de rádio para que o MPDFT possa responder a questões de ouvintes sobre um tema 

específico ou conversar a respeito de determinado assunto, afeto às atribuições do Ministério Público

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API



Projetos – 2012

37

MP EFICAZ: INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade. 

Objetivo estratégico 
Crianças e adolescentes protegidos.

Objetivo do projeto 
Promoção da inclusão digital de alunos de escolas públicas do Distrito Federal por meio da doação de 
microcomputadores, proporcionando-lhes o acesso a tais equipamentos e, por conseguinte, o livre 
exercício da cidadania dos segmentos menos favorecidos da sociedade.

Descrição do projeto
• Aparelhamento de escolas públicas, por meio da doação de microcomputadores para a montagem 

de um laboratório de informática e uma Lan House com fins educacionais

Resultados 
• Doação de computadores a escolas das cidades do Distrito Federal, Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e Conselhos Tutelares

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API
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REUNIÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Perspectiva estratégica 
Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia

Objetivo estratégico 
Promover cultura de orientação para resultados

Objetivo do projeto
Apresentação dos resultados alcançados em 2012 em cada objetivo do plano de Gestão Estratégica do MPDFT 
2010-2020, tomando como base a análise dos painéis de contribuição e dos planos e ações executadas pelas 
Procuradorias e Promotorias de Justiça e pelas Unidades Administrativas.

Resultados 
• Duas oficinas de trabalhos realizadas e com participação de aproximadamente 150 pessoas
• Capacitação de 170 servidores na metodologia de projetos
• Carteira de planos táticos e operacionais alinhados à estratégia do MPDFT
• 25% dos indicadores estratégicos mensurados
• Relatório anual consolidado - quatro edições de tiragem de 500 exemplares cada
• Três edições da Reunião Geral- de Gestão Estratégica (RGE). Realizadas com participação de aproximadamente 

250 pessoas em cada edição
•  Edição de três vídeos institucionais com distribuição de 100 cópias

Unidade gestora
Vice-Procuradoria-Geral de Justiça

Ministério Público do DF e Territórios

REUNIÃO GERAL DE 
GESTÃO ESTRATÉGICA

BEM-VINDOS
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TARDES DE REFLEXÃO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Cidadania fortalecida.

Objetivo do projeto 
Prevenção e combate aos crimes praticados contra mulheres e diminuição da prática destes, bem como 
a promoção do atendimento multidisciplinar aos envolvidos em violência doméstica.

Descrição do projeto
• Firmamento de parceria com Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher
• Promoção de reflexão sobre os comportamentos que contribuem para a ocorrência da violência 

doméstica e que são reproduzidos dia a dia pelos membros da família, bem como esclarecimentos 
sobre a Lei Maria da Penha aos envolvidos

Resultados 
• Cerca de dez encontros por ano entre os envolvidos nos crimes de violência doméstica, o MPDFT e os 

órgãos ou entidades ligados ao enfrentamento à violência doméstica
• Elaboração do Manual de Processos e Procedimentos – Projeto Tardes de Reflexão
• Distribuição de 3.694 filipetas explicativas do projeto
• Produção de 1.000 cartilhas sobre as tardes de reflexão
• Criação de banners do projeto
• Reincidência de somente 9,4% no cometimento de crimes de violência doméstica no ano seguinte; 

entre os notificados que compareceram.
• Relatório evidenciando o índice de cometimento de novos crimes de violência doméstica
• Institucionalização, ampliação e implementação do projeto/atividade para mais nove unidades – 

Coordenadorias das Promotorias de Justiça do MPDFT

Gestor 
Dario Jardim Cruvinel – Promotor de Justiça





Projetos

2013



42

ATIVIDADES MIL, CRIME ZERO!

Perspectiva estratégica
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Criminalidade combatida.

Objetivo do projeto 
Proteção dos direitos da criança e do adolescente e fortalecimento da cidadania, por meio da implementação de 
atividades extracurriculares, visando a afastá-los da criminalidade.

Descrição do projeto
• Incentivar jovens na prática de atividades extracurriculares, ocupando-os nos horários contrários ao escolar
• Firmar parcerias com escolas e instituições não governamentais sem fins lucrativos para viabilizar o projeto
• Criação de corpo de voluntariado para ministrar as aulas

Resultados 
• Criação da identidade visual do projeto
• 370 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos participantes do projeto
• Cinco atividades extracurriculares oferecidas: taekwondo, balé, karatê, futebol e capoeira
• Parcerias firmadas com professores voluntários, instituições não-governamentais 
• José Wallace de Araújo Lopes de 10 anos participou do 6º Campeonato Brasileiro de Taekwondo em Maringá/

PR e conquistou o 2º lugar – vice-campeão na categoria infantil. 
• Kayla Andreza Martins de Araújo Lopes de 12 anos participará do 2º Campeonato Brasileiro de Taekwondo em 

Vitória (ES), na categoria cadete
• Apresentação de espetáculo – A Cinderela – balé
• Veiculação no SBT de matéria sobre o projeto

Gestora
Carina Costa Oliveira Leite – Promotora de Justiça

Identidade Visual do Projeto.
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BATE-PAPO COM O PROMOTOR

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas – Relacionamento com a sociedade.

Objetivo estratégico 
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade.

Objetivo do projeto 
Obter o conhecimento necessário sobre as promotorias especializadas e PDDC para informar com 
qualidade o cidadão demandante dos serviços da Ouvidoria.

Descrição do projeto
• Realização de encontros entre a Ouvidoria e o promotor de Justiça especializado a fim de dirimir 

dúvidas referentes à temática da Promotoria de Justiça.

Resultados 
• Oito encontros com diversas promotorias especializadas
• Resumos dos encontros publicados no Facebook
• Informações ao Promotor de Justiça de como trabalha a Ouvidoria e como funciona o Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC) no MPDFT
• Aumento da eficiência e da presteza nos atendimentos da Ouvidoria
• Melhoria do trabalho de atendimento com o preenchimento dos formulários de manifestações com 

os dados considerados essenciais para a atuação do promotor de Justiça especializado
• Maior eficiência na identificação da Promotoria de Justiça que irá tratar da manifestação dentro do 

MPDFT

Gestora
Maria Rosynete de Oliveira Lima – Procuradora de Justiça
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CIRANDA DO LIVRO 

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas.

Objetivo estratégico 
Fortalecer a integração entre membros e servidores.

Objetivo do projeto 
Incentivar o hábito da boa leitura, a integração entre toda a comunidade do MPDFT e a realização de ações 
solidárias com a doação de livros às escolas públicas carentes da zona rural do DF.

Descrição do projeto 
• Disponibilização de caixa coletora para as obras doadas nas unidades do MPDFT.
• Disponibilização de estante virtual para troca de livros entre os doadores.
• As obras que restarem sem declaração de interessados serão destinadas a uma escola pública da zona rural do 

DF.

Resultados 
• Criação de estante virtual de livros
• Arrecadação de cerca de 570 livros para troca
• Doação de 154 livros jurídicos à biblioteca pública de Sobradinho (DF)
• Doação de 287 obras literárias ao Centro de Ensino Fundamental Professor Carlos Ramos Mota, na zona rural 

de Sobradinho (DF)
• Produção de vídeo da campanha – Ciranda do Livro – Tema Sítio do Pica-Pau Amarelo
• Instituição do projeto como uma atividade, atividade MP Eficaz Ciranda do Livro, com absorção, de forma 

permanente, das atribuições geradas com o projeto na Divisão de Biblioteca e Informação

Gestoras 
Márcia Pereira da Rocha – Promotora de Justiça
Tânia Regina Fernandes Gonçalves Pinto – Promotora de Justiça
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CÍRCULOS EDUCATIVOS CONTRA VIOLÊNCIA

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Crianças e adolescentes protegidos.

Objetivo do projeto 
Implementação de iniciativas de proteção dos adolescentes, autores de atos infracionais.

Descrição do projeto 
• O adolescente autor de ato infracional será ouvido informalmente, quando será avaliada a existência 

do viés de gênero na prática do ato infracional. 
• Os envolvidos se comprometem a comparecer à ação educativa proposta pela Promotoria na data e 

hora especificadas. 
• Realização de oficina educativa dirigida por profissionais indicados pelos parceiros do projeto.
• A participação do adolescente na reflexão será reduzida a termo e este será encaminhado ao 

Judiciário para homologação da remissão cumulada com a medida socioeducativa de advertência.

Resultados 
• Encontros semestrais com jovens que praticam atos infracionais com uso de violência
• Cerca de 11 adolescentes participam de cada encontro, quando são envolvidos em dinâmicas de 

apresentação, vídeos, dinâmica com foco nos “papéis” do homem e da mulher em sociedade.
• Envolvimento dos pais dos adolescentes, com discussões em grupos sobre a influência da violência 

na vida das famílias e dos adolescentes
• Avaliação semestral para verificar reincidência, cerca de 40 adolescentes já foram atendidos e, desses, 

somente dois adolescentes reincidiram em infrações com violência

Gestoras
Carla Roberto Zen – Promotora de Justiça
Aline Raniero Fonseca Naoum – Promotora de Justiça
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GESTÃO DE PESSOAS COMPARTILHADA

Perspectiva estratégica 
Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia.

Objetivo estratégico 
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional.

Objetivo do projeto 
Desenvolvimento da gestão de pessoas no âmbito do MPDFT e mudança do paradigma da atuação do Secretaria 
de Gestão de Pessoas (SGP).

Descrição do projeto 
• Formação de dois grupos de trabalho
• Desenhar o mapa tático da unidade e indicar o modelo de Gestão de Pessoas Compartilhado (GPC) a ser 

seguido pelo SGP
• Levantar as informações entre as diversas áreas do secretaria e uniformizar a linguagem entre elas 
• Implantação da ferramenta de pesquisa disponibilizada a todos os servidores do MPDFT
• Implantação do projeto em duas unidades 
• Implementação de políticas, práticas e ações e disseminação de conhecimentos e informações relacionados à 

gestão de pessoas

Resultados 
• Mapa tático do Secretaria de Gestão de Pessoas alinhado ao Mapa Estratégico do MPDFT
• Modelo de Gestão de Pessoas Compartilhada
• Realização de duas oficinas de capacitação dos servidores na metodologia de gestão de pessoas
• Estruturação do Modelo de Gestão de Pessoas Compartilhada e mapeamento das competências necessárias 

para os atores de gestão de pessoas compartilhada
• Disponibilização da ferramenta DGPedia, que padroniza as informações referentes ao SGP

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API
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MP EFICAZ: MP DE BEM COM A NATUREZA! CAPACITAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Meio ambiente preservado.

Objetivo do projeto 
Promoção de conscientização de terceirizados ao utilizar recursos naturais, redução de despesas 
ocasionadas por desperdícios e coleta eficiente de materiais recicláveis.

Descrição do projeto
• O projeto se destina à formação de terceirizados com vistas a aperfeiçoar os procedimentos de 

descarte e coleta seletivos realizados no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Resultados 
• Capacitação de 340 terceirizados sobre coleta seletiva de lixo e separação de resíduos
• Criação da identidade visual do projeto
• Vídeos educativos com terceirizados e cooperativas
• Serviço de tira-dúvidas sobre descarte correto
• Distribuição de selos para lixeiras ecologicamente corretas, para membros e servidores que 

respeitaram a coleta seletiva

Gestora
Tânia Regina Fernandes Gonçalves Pinto – Promotora de Justiça
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MP EFICAZ: VOLTA ÀS AULAS

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Cidadania fortalecida.

Objetivo do projeto 
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade, por meio de ações sociais em prol da educação, 
possibilitando o surgimento de parcerias com as comunidades escolares.

Descrição do projeto
• O objetivo do projeto é promover a doação de material escolar a crianças e escolas carentes de comunidade 

rural do Distrito Federal
• As doações são feitas nas diversas unidades do MPDFT com o auxílio dos chefes de cada secretaria e dos 

secretários executivos de cada unidade. Após a coleta, cada responsável enviou a remessa das doações 
diretamente à Proeduc. Por ação voluntária foi selecionada a equipe que fez a seleção, organização e 
distribuição dos materiais arrecadados nas escolas. A escolha das escolas que receberam as doações foi feita 
posteriormente, de acordo com o número de doações arrecadadas e a faixa etária do material recebido. 
Por fim, houve a divulgação da quantidade de itens escolares arrecadados e as escolas para onde foram 
destinadas, além dos agradecimentos aos voluntários e doadores

Resultados 
• Doação de material escolar para crianças de 7 a 11 anos do 1º ao 5º da Escola Classe Núcleo Rural Basevi,  

Vila Basevi, Distrito Federal
• Implantação da Atividade MP Eficaz – Volta às Aulas, de forma permanente no MPDFT, com base nos 

resultados gerados com o projeto

Gestoras
Márcia Pereira da Rocha – Promotora de Justiça
Amanda Tuma – Promotora de Justiça
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PROGRAMA MP + FAMÍLIA

Perspectiva: 
Resultado para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Direitos individuais indisponíveis protegidos.

Objetivo do projeto 
Aprimorar as informações para o público em geral sobre matérias referentes ao Direito de Família e 
sucessões e desenvolver ações voltadas à cidadania, direitos individuais indisponíveis protegidos, bem 
como resguardar a implementação de políticas públicas fiscalizadas e asseguradas.

Descrição do projeto
• Disponibilização de instrumentos de comunicação que visem a esclarecer os temas relativos ao 

Direito de Família e materiais de orientação aos curadores, sobre temas afetos ao Direito de Família e 
sucessões

Resultados 
• Criação da página na Internet da Promotoria de Família, Órfãos e Sucessões, com links para os 

programas Papo em Família e esclarecimentos sobre o tema
• Produção do programa de rádioweb Papo em Família: até novembro/2014 já foram ao ar 11 temas de 

família, órfãos e sucessões, a saber: Interdição, Paternidade, Guarda, Infância e Juventude, Alienação 
Parental, Alimentos e Casamento, União Estável, Sucessão, Idosos e Pessoas com Deficiência e 
Violência doméstica

• Distribuição de 5.000 exemplares da cartilha de orientação aos curadores em todas as Promotorias 
de Justiça de Família, Órfãos e Sucessões. A Cartilha de Orientação aos Curadores propiciou benefícios 
tanto aos interditados quanto aos curadores, bem como ao Poder Judiciário

Gestora
Aymara Maria Marinho Borges – Promotora de Justiça
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PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E AO DEPENDENTE DE DROGAS

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas.

Objetivo do projeto 
Fortalecimento do papel no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a sociedade no 
cumprimento de sua missão institucional, bem como zelar pelo cumprimento da lei.

Descrição do projeto
• O autor é detido por uso de drogas, a Delegacia lavra o Termo Circunstanciado e o encaminha ao Judiciário. 

Na audiência judicial na Vara do Juizado Especial Criminal, o Ministério Público formula proposta de transação 
penal, que consiste na participação de programa de intervenção psicossocial no Sead/HUB

Resultados 
• Articulação com Prodequi e Sead/HUB para atender usuários e dependentes de drogas
• Procedimentos e rotinas administrativas nas Promotorias de Justiça Especiais Criminais e perante as varas 

do Juizado Especial Criminal e ao Hospital Universitário de Brasília, para o encaminhamento de usuários e 
dependentes de drogas

• Rede de comunicação estabelecida entre as entidades parceiras
• Em 2013, encaminhamento de 132 usuários para atendimento no Sead/HUB
• Produção de cartilhas sobre o projeto

Gestora
Rose Meire Cyrillo – Promotora de Justiça
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COMPETÊNCIA

Perspectiva estratégica 
Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia.

Objetivo estratégico 
Desenvolver competências, habilidades e atitudes necessárias à plena atuação no MPDFT.

Objetivo do projeto 
Implementar, no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, modelo de gestão por 
competências.

Descrição do projeto
• Descrição das competências necessárias ao desempenho efetivo das atribuições dos membros e servidores do 

MPDFT
• Implantação de processos de treinamento e desenvolvimento, de seleção, de movimentação e de avaliação de 

pessoas com base em competências

Resultados 
• Criação do escritório para implementação do projeto Competência (GCOM)
• Criação do Comitê Estratégico de Gestão por Pessoas, como o objetivo de nortear políticas e práticas de 

gestão de pessoas por competências
• Capacitação da equipe de apoio com o objetivo de potencializar a transferência de conhecimentos e 

metodologias necessários à adaptação do modelo de gestão por competências à realidade do MPDFT
• Identificação e descrição de categorias preliminares de competências existentes na Instituição com base na 

análise de documentos como: Planejamento Estratégico, Regimento Interno e projeto Repensar
• Apresentação do projeto a todos os integrantes do MPDFT e na Ação Nacional – Multiplicando a Estratégia 

Gestão por Competência, em Santa Catarina
• Criação da identidade visual e cartilha sobre o projeto

Unidade gestora
Assessora de Políticas Institucionais – API

Projeto
Competência



Projetos – 2014

55

GESTÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS  (GENOP)

Perspectiva estratégica 
Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia.

Objetivo estratégico 
Promover cultura de orientação para resultados.

Objetivo do projeto 
Regulamentação, sistematização, divulgação e multiplicação da cultura de projetos no MPDFT.

Descrição do projeto 
• Redefinição da metodologia e formulários de projetos do MPDFT
• Sistematização das informações referentes aos projetos, tornando-a disponível e de fácil acesso a 

todos os servidores da Dipro
• Ampliação e fortalecimento da divulgação dos projetos institucionais nas páginas da Internet e da 

Intranet
• Inclusão da metodologia de projetos nos cursos de ambientação de novos servidores e no curso de 

formação de novos membros 
• Promoção de oficinas anuais da metodologia de projetos para membros e servidores
• Participação em cursos para o alinhamento metodológico da equipe da Dipro
• Realização de reuniões setoriais mensais e de planejamento anual, visando ao aumento da cultura de 

planejamento da Divisão

Resultados 
• Modernização da metodologia de elaboração e acompanhamento de projetos
• Adequação dos processos e procedimentos de trabalho da Divisão de Projetos
• Revisão dos formulários para elaboração e acompanhamento de projetos
• Portaria normativa institucionalizando a metodologia de projetos

Gestor
Delson Rodrigues Damasceno Júnior – Chefe da Divisão de Projetos
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IDENTIDADE LEGAL

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Direitos individuais indisponíveis protegidos.

Objetivo do projeto 
Promover a investigação e a busca do reconhecimento de paternidade das crianças e adolescentes que foram 
identificadas civilmente sem o nome do genitor.

Descrição do projeto
• Viabilizar aos menores de 18 anos registrados na Secretaria de Segurança Pública (SSP) sem a identificação 

paterna a busca pelo reconhecimento da paternidade

Resultados
• Atendimento de 113 menores nos dias 5 e 6 de agosto de 2014
• Realização de audiências nos dias 5 e 6 de agosto e 21 de outubro de 2014
• Identificação civil, por meio da Secretaria de Segurança Pública do GDF, de menores sem a paternidade 

estabelecida:
 - janeiro e fevereiro de 2014: 942 menores
 - março e julho de 2014: 1.510 menores
 - agosto e setembro de 2014: 694 menores

• Notificação dos menores para as audiências do programa
• Definição de modelos de formulários para coleta de informações do público-alvo do projeto
• Quantidade de atendimentos realizados com os participantes das audiências:

 - 5 de agosto: 49
 - 6 de agosto: 59
 - 21 de outubro: 187

Gestoras
Leonora Brandão M. Passos Pinheiro – Promotora de Justiça  
Renata de Salles Moreira Borges – Promotora de Justiça
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MPDFT: ARTILHEIRO DO MEIO AMBIENTE

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Meio ambiente preservado.

Objetivo do projeto 
Promover ações voltadas a manutenção e preservação do meio ambiente.

Descrição do projeto
• Realizar ações de conscientização e economicidade de recursos por meio de oficinas, exposições, 

exibição de filmes e campanhas de recuperação e preservação do meio ambiente.

Resultados 
• Envolvimento de 40 voluntários em todas as unidades do MPDFT com o objetivo de promover 

melhores práticas de controle de recursos naturais e aprimorar a execução de campanhas de gestão 
ambiental

• Realização de concurso de ornamentação com material reciclado, tema Copa do Mundo, em 
comemoração à semana do Meio Ambiente de 2014. O concurso teve o envolvimento de cerca de 
120 pessoas, entre servidores, terceirizados e estagiários

• Parcerias com Ecocâmara, Restaurante Piantella, Restaurante Zimbrus, Disbrel, Topocart, Magda dos 
Reis e Atacadão dos Brinquedos

• Exposições e oficinas relacionadas ao meio ambiente: exposição de peças artesanais confeccionadas 
com material reaproveitado, objetos produzidos com material reciclado e iniciativas domésticas 
sustentáveis e oficinas: produção de velas com óleo de cozinha; mandalas produzidas com papel, 
jornal e sementes; confecção de pufe com garrafas pet e arranjos florais com flores tropicais

• Emissão de certificados aos expositores e responsáveis pelas oficinas e exposições

Gestora
Tânia Regina Fernandes Gonçalves Pinto – Promotora de Justiça

ARTILHEIRO DO MEIO AMBIENTE

MPDFT

Semana do Meio Ambiente
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MPDFT DIGITAL

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas e Eficiência Operacional.

Objetivo estratégico 
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais

Objetivo do projeto 
Implementar a digitalização de documentos externos recebidos pelo MPDFT, com tramitação pelo Tabularium e 
consequente bloqueio do Sisproad.

Descrição do projeto
• Identificação das atividades que geram processos administrativos físicos que passarão para o meio digital e 

dos tipos documentais e processos administrativos físicos arquivados nas unidades ou em andamento que 
serão digitalizados

• Preparação do Tabularium para receber os documentos

Resultados 
• Estabelecimento de critérios e regras para autuação e tramitação de processos administrativos pelo Sistema 

Tabularium
• Elaboração do Manual de Processos e Procedimentos para Digitalização de Documentos Administrativos
• Diagnóstico situacional para implementação do processo digital e da digitação do passivo
• Migração dos processos administrativos físicos para processo administrativo digital
• Digitalização de processos administrativos físicos arquivados
• Disponibilização de todo o arquivo do MPDFT em meio digital
• Redução de danos ao meio ambiente por meio de diminuição de cópias desnecessárias de documentos
• 40% dos procedimentos de preparação de digitalização de documentos executados (até Nov/2014)
• Aumento da rapidez e otimização de acesso aos documentos 
• Celeridade das rotinas operacionais
• Funcionalidade do processo administrativo digital no Sistema Tabularium 

Gestor
Comissão de Digitalização

Seja um agente facilitador na 
mudança de cultura de utilização 
do papel para o ambiente digital.

Processo Administrativo Digital 
no Tabularium
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PROJETO REPENSAR – II ENCONTRO DO COLÉGIO DE PROCURADORES E  
PROMOTORES DE JUSTIÇA – REPENSANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO  
COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Perspectiva estratégica 
Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia.

Objetivo estratégico 
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional

Objetivo do projeto 
Realizar o II Encontro do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça – Repensando o MP como 
Agente de Transformação Social, nos dias 30 e 31 de maio de 2014.

Descrição do projeto
• Propor a realização de ações que promovam a integração dos membros para a discussão dos fatores 

positivos e negativos ao cumprimento da missão institucional e identificação de alternativas de 
solução.

Resultados 
• Elaboração do  Termo de Cooperação Técnica firmado com a consultoria Amana Key
• Criação de comissão e subcomissões para elaboração e execução do projeto
• Realização de entrevistas e de enquete
• Formação de grupos focais
• Elaboração de check-list (50 perguntas)
• Elaboração de Plano de Divulgação e Plano de Continuidade
• Princípios para atuação no MPDFT, reflexão sobre como eles impactam na atuação do MPDFT e como 

implantá-los no trabalho
• Criação do grupo responsável pela continuidade
• Elaboração do relatório final do projeto
• Publicação da portaria de institucionalização do projeto

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API

Clique aqui para votar nos enunciados do 
REPENSAR.

REPENSAR
O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AGENTE 

DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

II E
NCONTRO DO COLÉGIO DE 

PROCURADORES E  PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MPDFT
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SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO PROMOTOR DO JÚRI 

Perspectiva estratégica 
Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia.

Objetivo estratégico 
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional

Objetivo do projeto 
Promoção do bem-estar da saúde e da qualidade de vida no trabalho para os membros do MPDFT.

Descrição do projeto
• Ampliar a visão da saúde para os fatores determinantes das condições de vida do promotor de Justiça, 

desenvolvendo ações por meio de atendimento individual e coletivo com técnicas de dinâmica de grupo e 
vivenciais.

Resultados
• Criação da dentidade visual do projeto
• Realização das palestras “Cuidados com a Voz”, com a participação de seis promotores de Justiça que atuam 

perante o Tribunal do Júri, e  “Prevenção de Doenças Musculoesqueléticas: construindo uma postura saudável 
no ambiente de trabalho”

• Atendimento e encaminhamento de promotores de Justiça a profissionais de áreas especializadas da 
medicina, conforme a necessidade apresentada

Unidade gestora
Assessoria de Políticas Institucionais – API

Projeto
Qualidade de Vida 
do Promotor do Júri
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VALORIZE A VIDA NO TRÂNSITO

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Cidadania fortalecida.

Objetivo do projeto 
Fortalecimento da cidadania por meio de ações voltadas a um trânsito seguro, que valorize o respeito 
à vida.

Descrição do projeto
• Ações preventivas, com realização de palestras para autores de crime de trânsito, que serão 

encaminhados após acordo em audiência judicial. 
• As palestras ocorrerão no auditório da Promotoria de Justiça do Paranoá ou em outro local 

previamente definido, com periodicidade estabelecida conforme o volume dos encaminhamentos 
após o acordo de transação penal ou suspensão condicional do processo recebidos do TJDFT

Resultados 
• Realização de cinco palestras com a participação de 324 infratores de trânsito em 2014
• 324 transações penais, que resultaram na extinção ou suspensão do processo 
• Criação da identidade visual do projeto
• Produção do selo “Valorize a Vida no Trânsito”
• Emissão de certificado de participação na palestra
• Produção de 1.000 cartilhas “Segurança no Trânsito”

Gestor
Delson Luiz Bastos Ferro – Promotor de Justiça

Valorize a VIDA no 

TRÂNSITO.
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VIVENDO E APRENDENDO

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico 
Cidadania fortalecida.

Objetivo do projeto 
Fortalecimento da cidadania dos servidores terceirizados que atuam no âmbito do MPDFT, integração entre 
membros, servidores e prestadores de serviço contratados.

Descrição do projeto
• Promover alfabetização de servidores terceirizados do MPDFT

Resultados 
• Criação da identidade visual do projeto
• Realização de parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e com o Programa DF 

Alfabetizado
• Alfabetização de 50 alunos com idade entre 30 e 60 anos
• Capacitação de 21 alfabetizadores, entre membros e servidores do MPDFT
• Dez alfabetizadores, sendo três por turma
• Disponibilização de bolsas para os alfabetizadores pagas pela Secretaria de Estado de Educação do DF
• Formação de três turmas, nos períodos matutinos e vespertino, sendo as aulas ministradas no próprio local 

de trabalho dos alfabetizandos, o que facilita o acesso. Esses alfabetizandos são dispensados nos horários das 
aulas pela chefia

• Realização de parceria com clínica oftalmológica para realização de exames oftalmológicos nos alfabetizandos 
para detecção de problemas de visão que, porventura, possam prejudicar o aprendizado

Gestora
Márcia Pereira da Rocha – Promotora de Justiça

Vivendo e 
Aprendendo
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ATENDIMENTO INTEGRAL AO USUÁRIO DE DROGAS EM CONFLITO COM A LEI

Perspectiva estratégica
Atividades Internas  – Eficiência operacional.

Objetivo estratégico
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos.

Objetivo do projeto
Promover a atenção integral do usuário de drogas – no decorrer do cumprimento de medida alternativa por uso e 
porte de drogas –, segundo o artigo 28, III, da Lei nº 11.343/2006.

Descrição do projeto
• Encontros semanais contínuos, com uso de instrumentos construídos e analisados na experiência de 

quatro anos de execução do Grupo de Intervenção Psicossocial (GIP), sem identificação dos participantes 
e conduzidos por profissionais dos Caps AD III da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde do 
Governo do Distrito Federal (GDF), nas Regiões Administrativas do Plano Piloto e de Ceilândia. Ao final, os 
encontros serão avaliados pela equipe, que elaborará documento científico com a análise das informações 
geradas. Também poderá haver a produção de artigos baseados nos relatos de experiência vivenciada no 
projeto. O material será custeado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad, com vistas a 
disseminar a metodologia.

Resultados
• Parceria com a Senad e a Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal (GDF)
• Escolha de Brasília e de Ceilândia para atuação da Rede de Cooperação do Projeto
• Estabelecimento formal das responsabilidades de cada parceiro na Rede de Atuação
• Termo de Cooperação Técnica firmado entre MPDFT, Ministério da Justiça e GDF, por meio da Secretaria de 

Estado de Saúde
• Definição de metodologia específica a ser aplicada pela Rede de Cooperação no cumprimento da medida 

alternativa por uso e porte de drogas – Adriana Sócrates
• Realização de palestra no Centro de Atenção Psicossocial – Caps de Brasília, para profissionais de saúde, com o 

objetivo de explicar o viés jurídico do projeto
• Previsão para realização de palestras em Ceilândia–DF

Gestor
Promotora de Justiça – Rose Meire Cyrillo
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Projetos – 2015

GINÁSTICA LABORAL

Perspectiva estratégica
Pessoas, clima organizacional e tecnologia.

Objetivo estratégico
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional.

Objetivo do projeto
Proteger e preservar a saúde musculoesquelética, bem como promover a qualidade de vida dos 
integrantes do MPDFT, buscando a validação de ações, métodos e atividades em unidades predefinidas.

Descrição do projeto
• Aulas de ginástica laboral, conduzidas de forma lúdica, relaxante e desestressante, com base nas 

técnicas de alongamento, massagem terapêutica com e sem instrumento, elementos de dança, 
calistenia e ginástica terapêutica chinesa. 

Resultados
• Aula inaugural em setembro de 2015, na Sede, com a participação de 20 servidores
• Portaria normativa de institucionalização do Projeto
• Matérias jornalísticas na Intranet do MPDFT, convites enviados pelo e-mail institucional e identidade 

visual
• Metodologia de execução das atividades de ginástica laboral
• Campanha de esclarecimento sobre os riscos da inatividade física
• Realização de aulas de ginástica laboral na Sede do MPDFT e nas Coordenadorias das Promotorias de 

Justiça de Planaltina e de Sobradinho

Gestora
Débora Suhet Salgado
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PORTAL DIREITO E SAÚDE DO MPDFT

Perspectiva estratégica
Atividades Internas     – Integração.

Objetivo estratégico
Promover maior integração entre procuradores e promotores e fortalecer a 
integração entre membros e servidores.

Objetivo do projeto
Integrar as áreas do MPDFT ligadas à saúde, disponibilizando ferramenta com informações qualificadas,
para melhor compreensão da temática saúde nas tomadas de decisões com base na legislação, na doutrina, na 
judicialização e nas provas científicas.

Descrição do projeto
Visando a disseminar o diálogo entre o Direito e as Ciências da Saúde para subsidiar a melhor tomada de decisão 
e estabelecer conexão necessária entre o saber jurídico e saúde, a 4ª Câmara pretende:

• Expandir o Portal e disponibilizar as informações para todos os usuários da Internet;
• Realizar novos eventos para provocar o debate acerca do tema saúde;
• Firmar novas parcerias internas e externas para aumentar o banco de dados;
• Integrar as várias áreas do MPDFT que trabalham na temática de saúde; e
• Uniformizar as decisões, com base nas informações do portal, nos processos que envolvam a saúde.

Resultados
• Migração do portal da Intranet para a Internet
• Lançamento do portal, na página inicial do MPDFT, em agosto de 2015
• Realização do I Encontro da 4ª Câmara Cível – Controle e Fiscalização das Políticas Públicas de Saúde, com a 

participação de cerca de 300 pessoas
• Visitas às Promotorias de Justiça, para tratamento da temática saúde, objetivando a divulgação do trabalho 

desenvolvido na 4ª Câmara Cível
• Criação de e-mail institucional com o intuito de divulgar as atualizações do Portal
• Cinco termos de cooperação técnico-cientifíca firmados: Centro Cochrane, Fiocruz / Prodisa, Conselho Federal 

de Medicina; Anis e Fundação Escola Superior do MPDFT
• Aditivo de termo de cooperação técnico-científica com o Centro Cochrane
• Inventário dos procedimentos formais na temática saúde mental de todas as áreas do MPDFT

Gestora
Tânia Maria Nava Marchewka
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Projetos – 2015

PROMOVENDO A ARTE

Perspectiva estratégica
Atividades internas – relacionamento com a sociedade.

Objetivo estratégico
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade.

Objetivo do projeto
Divulgar o papel institucional do MPDFT por meio de ações cênicas educativas, permitindo a  
aproximação entre a instituição e a sociedade, bem como entre membros e servidores.

Descrição do projeto
• Práticas e técnicas de jogos teatrais ou dramáticos, em formato de oficinas, podendo ter questões 

metodológicas e práticas modificadas de acordo com o desenvolvimento do grupo. Haverá 
atividades com facilitadores e auxiliares que atuarão na condução das oficinas. O projeto-piloto 
criará uma performance – capaz de se enquadrar nos mais diversificados temas institucionais – que 
será apresentada em eventos institucionais, para divulgar e explicar o papel ministerial. 

Resultados
• Divulgação do papel institucional do MPDFT por meio de ações cênicas educativas
• Realização de ações lúdicas voltadas a adolescentes em conflito com a lei, em cumprimento de 

medida socioeducativa de internação
• Participação de aproximadamente 20 adolescentes nas atividades
• Oportunidade de reflexão e interação para adolescentes que passavam as tardes ociosas na unidade, 

assistindo à TV
• Melhora significativa no comportamento dos adolescentes na unidade após o início do projeto
• Utilização de recursos de música, dança, conversas, relatos pessoais e todo elemento passível de 

apropriação para o contexto da cena

Gestores
Andrea de Carvalho Chaves e Antonio Henrique Graciano Suxberger
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PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NÃO JORNALÍSTICAS

Perspectiva estratégica
Atividades Internas  – Eficiência operacional.

Objetivo estratégico
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais.

Objetivo do projeto
Estruturar o apoio técnico e logístico dos editoriais não jornalísticos demandados no MPDFT.

Descrição do projeto
• O projeto definirá nova forma de elaboração das publicações não jornalísticas e produzirá instrumentos que 

justificarão as decisões acerca da criação de nova estrutura. A equipe do projeto fará a proposição de uma 
estrutura para o funcionamento da nova área ou apresentará proposta para a terceirização dos serviços de 
editoração, correção, diagramação e impressão das publicações institucionais. 

Resultados
• Relação das publicações editadas e revisadas pelo MPDFT
• Estudo dos órgãos com área exclusiva para elaboração de publicações
• Estudo com referência de legislação e normas referentes aos cargos necessários para a área de editoração, 

revisão e publicação
• Relação de servidores do MPDFT, com formação, experiência, habilidades e competências nas áreas de revisão 

de textos (português, inglês e espanhol) e de ABNT (bibliotecários)
• Descrição das atividades relacionadas à parte administrativa da Revista do MPDFT
• Mapeamento das atividades que cada área contribui para a publicação da Revista
• Estudo sobre a possibilidade de terceirização dos serviços de revisão da Revista do MPDFT
• Eaboração de relatório com os principais problemas enfrentados na editoração, revisão e publicação da 

Revista (em andamento)

Gestor
José Joaquim Vieira de Araújo – Secretaria de Planejamento (Secplan)
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REPENSAR HISTÓRIAS

Perspectiva estratégica
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico
Crianças e adolescentes protegidos.

Objetivo do projeto
Promover a reflexão crítica sobre a realidade vivida por adolescentes e familiares e de ações de proteção
aos adolescentes, alertando-os quanto às implicações do consumo álcool e de outras drogas, de modo a
encaminhá-los, se necessário, para acompanhamento e/ou tratamento.

Descrição do projeto
• Realização de eventos que propiciem momentos de escuta e diálogo e intervenção focal em dois 

espaços de reflexão em separado: um com adolescentes e outro com seus responsáveis, para 
reflexão crítica. A participação no encontro será certificada nos autos do procedimento infracional

Resultados
• Reuniões com o Centro de Atenção Psicossocial do Distrito Federal para planejamento e 

direcionamento das reuniões com os adolescentes e pais/responsáveis
• Definição da metodologia a ser utilizada nas reuniões
• Manual de Processos e Procedimentos
• Banners do projeto para divulgação a parceiros e público-alvo
• Pesquisa estatística para coleta de informações, realizada com 66 adolescentes em sete encontros

Gestora
Alessandra Charbel Janiques Rebouças – Promotora de Justiça

Histórias
REPENSAR
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PLANO DE MANEJO HÍDRICO

Perspectiva estratégica
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico
Meio ambiente preservado.

Objetivo do projeto
Preservar o meio ambiente por meio da conscientização do uso, da conservação e do reúso de águas nas
diversas áreas do MPDFT.

Descrição do projeto
O projeto se destina a rever os procedimentos de uso do recurso hídrico e a promover a educação ambiental no 
âmbito do MPDFT. 

Resultados
A execução do projeto está em fase inicial.

Gestora
Tânia Regina Fernandes Gonçalves Pinto
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PERSPECTIVAS AMBIENTAIS – MÊS DO MEIO AMBIENTE

Perspectiva estratégica
Resultado para a sociedade.

Objetivo estratégico
Meio ambiente preservado.

Objetivo do projeto
Promover ações voltadas à importância, à manutenção e à preservação do meio ambiente.

Descrição do projeto
O Serviço de Gestão Ambiental viabilizará a execução de ações ambientais nas unidades do
MPDFT. Em comemoração ao mês do meio ambiente, será realizado concurso de desenhos para 
a escolha da linha visual do mês do meio ambiente haverá exibição de filmes e documentários 
relacionados ao tema, oficinas de flores com tecido, velas com óleo reutilizado, artesanato com garrafas 
de vidro, entre outras. 

Resultados
• Realização do Mês do Meio Ambiente 2015, tema: perspectivas ambientais, sobre os eixos: água, 

energia elétrica e boas práticas
• Realização de : sete oficinas,11  exposições e seis palestras sobre o meio ambiente,
• Realização de concurso de desenho na Instituição, com premiação para os classificados de cada 

categoria.

Gestora
Tânia Regina Fernandes Gonçalves Pinto
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PRIORIZAR LA E PSC É A SOLUÇÃO

Perspectiva estratégica
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico
Crianças e adolescentes protegidos.

Objetivo do projeto
Fiscalizar e acompanhar a execução das medidas socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e 
Liberdade Assistida (LA) nas Unidades de Atendimento em Meio Aberto (Uamas).

Descrição do projeto
O processo de execução de medidas socioeducativas chegará à 2ª Promotoria de Execuções de Medidas 
Socioeducativas e será encaminhado à Secretaria de Execução de Medidas Alternativas (Sema), que entrará 
em contato com a Unidade de Atendimento em Meio Aberto (Uama) à qual o adolescente está vinculado, para 
saber se a medida está sendo cumprida. Caso não esteja, a Sema elabora relatório para informar a Promotoria 
de Justiça sobre o não cumprimento da medida, para as medidas cabíveis.  Posteriormente, o acompanhamento 
realizado pela Sema terá viés fiscalizatório e direcionado a cada um dos adolescentes que cumprem medida em 
meio aberto. As estatísticas colhidas durante a execução do projeto irão subsidiar e demonstrar a necessidade de 
ampliação da atuação da Sema Infância para além de duas regiões administrativas de Brasília. 

Resultados
A execução do projeto está em fase inicial.

Gestora
Andrea de Carvalho Chaves – 2ª P. J. Execuções de Medidas Socioeducativas da Infância e da Juventude
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Projetos

2016
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AUTOCOMPOSIÇÃO

Perspectiva estratégica
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico
Cidadania Fortalecida.

Objetivo do projeto
Apresentar diretrizes para a implantação do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição e estabelecer 
Programa de Incentivo à Autocomposição no MPDFT.

Descrição do projeto
• Mapeamento de experiências externas para conhecer as experiências de outras instituições na 

implementação de práticas autocompositivas, no intuito de identificar ações exitosas que possam ser 
adaptadas para o MPDFT

• Identificação de parcerias externas
• Mapeamento de experiências internas
• Sensibilização de membros e servidores
• Incentivo de participação de membros e servidores
• Planejamento de projetos pilotos de atuação
• Divulgação do projeto interna e externamente

Resultados
Publicação da Portaria n° 1.589, de 30 de setembro de 2015, que designou grupo de membros para realização 
de estudo sobre a implantação do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição no âmbito do MPDFT, 
alterada pela portaria PGJ nº 443/2016.

Gestor
Moacyr Rey Filho – Promotor de Justiça
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Projetos – 2016

CRESCENDO COM O MPDFT

Perspectiva estratégica 
Pessoas, clima organizacional e tecnologia.

Objetivo estratégico 
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes.

Objetivo do projeto 
Preparar os colaboradores terceirizados com ensino médio concluído e estagiários cursando o ensino 
médio para prova de técnico do MPU, estimulando-os ao estudo e ao crescimento pessoal e profissional.

Descrição do projeto 
Inicialmente, serão oferecidos os módulos de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Português. 
Aulas presenciais em dias úteis, no horário de funcionamento normal do MPDFT, para duas turmas, das 
12 às 14h e das 17 às 19h, três vezes por semana. Instrutores: servidores ou membros voluntários, com 
habilidades para lecionar as disciplinas propostas. Os servidores instrutores deverão ter anotada em 
seus assentamentos funcionais a menção ao tempo de participação como instrutor interno e receber 
certificado de participação no projeto. Os servidores instrutores, antes de se iniciar o projeto, passarão 
por uma reciclagem interna em palestra e oratória a cargo da Secretaria de Educação Corporativa 
(Secor).

Resultados 
• Definição de critérios para participação
• Portaria de instituição do projeto
• Formação de duas turmas com 20 alunos cada

Gestora
Ana Paula Barbosa Cusinato

com o  MPDFT
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EDUCAÇÃO CIDADÃ 

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico
Impunidade e corrupção combatidas.

Objetivo do projeto 
Conscientizar a sociedade sobre a importância da honestidade e da transparência das atitudes do cidadão 
comum.

Descrição do projeto 
O projeto objetiva coordenar ações de prevenção à corrupção, de fortalecimento da ética e de formação da 
cidadania, no âmbito do MPDFT; provocar reflexão sobre a corrupção e sobre as condutas dos educandos e 
educadores que corroboram com a cultura da falta de ética; formar banco de voluntários a compor o corpo 
de multiplicadores capacitados e responsáveis por disseminar boas práticas, fortalecer os freios morais com 
incentivo ao exercício da responsabilidade individual, coletiva e social em eventos promovidos pelo MPDFT. 

Resultados 
• Formação de grupo de trabalho, de acordo com a Portaria nº 84, de janeiro de 2016
• Ações de divulgação composta por visitas na instituições e grupos
• Criação de base de informações para o MPDFT na nuvem
• Formação de banco de voluntários interna corporis
• Elaboração de modelo de palestras
• Treinamento dos voluntários para palestrarem com uso do gerado para o projeto 
• Participação na Semana de Educação para a Vida 
• 101 palestrantes (até maio de 2016) realizaram 190 visitas às escolas entre maio e novembro de 2016
• Criação de vídeo do projeto pela Secretaria de Comunicação
• Portaria de institucionalização do projeto
• Versões adaptadas do personagem Zé Moral para níveis médio e fundamental, com previsão para o Ensino 

Infantil em 2017.

Gestores
Luciana Asper Y Valdes – Promotora de Justiça
Paulo Vinícius Quintella de Almeida – Promotor de Justiça
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Projetos – 2016

JOVEM OUVIDOR

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico
Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas.

Objetivo do projeto 
Implementar ações de incentivo à participação de alunos da rede pública de ensino do DF, em parceria 
com a Ouvidoria da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no debate de questões que envolvem 
a comunidade, na promoção da educação para o exercício pleno de sua cidadania e na orientação a 
participar da administração pública local ao fiscalizar as políticas públicas.

Descrição do projeto 
Por meio de acesso virtual ao Sistema da Ouvidoria do MPDFT, os alunos irão captar demandas na 
comunidade escolar e do local onde residem, de modo a colaborar para a ampliação e a consolidação 
de ações que visem ao protagonismo juvenil nas escolas e na comunidade.  Na primeira fase, o 
projeto será desenvolvido em seis escolas, duas da Regional do Plano Piloto, duas do Cruzeiro e duas 
do Núcleo Bandeirante. Haverá a eleição de um jovem ouvidor, que passará por treinamento na 
Ouvidoria do MPDFT. Os jovens ouvidores eleitos assinarão um termo de compromisso para o mandato 
correspondente – com encerramento em julho de 2017 – e haverá a definição, com as respectivas 
Ouvidorias, de um Plano de Desenvolvimento da Ação Conjunta Jovem Ouvidor nas Escolas. A escola 
preparará estrutura necessária para alocar os Jovens Ouvidores em sala com acesso à internet e 
disponibilizar urnas pela escola para coleta de manifestações da comunidade escolar. O Jovem Ouvidor 
coletará as informações das urnas, alimentará o sistema da Ouvidoria do MPDFT e acompanhará o 
andamento das manifestações.

Resultados 
Ainda não obtidos.

Gestor
Rose Meire Cyrillo – Ouvidora 
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LER É LEGAL

Perspectiva estratégica 
Resultado para a sociedade.

Objetivo estratégico
Cidadania fortalecida.

Objetivo do projeto 
Incentivar o hábito de leitura entre as pessoas que circulam pelo Ministério Público ou pelo sistema de justiça por 
meio da criação de acervo de livros e textos a serem disponibilizados por meio de empréstimo.

Descrição do projeto 
Promove o empréstimo de livros, por prazo definido. Os livros do acervo são emprestados a qualquer pessoa 
que circule pelo Ministério Público e que manifeste interesse no empréstimo. O usuário é informado do prazo 
para devolução do livro ao retirá-lo e tem seus dados cadastrados em uma listagem de controle de empréstimo. 
Aqueles com dificuldades de devolução dos livros podem encaminhá-los por meio de outras promotorias e de 
órgãos como o Creas. O modo de aquisição dos livros é por meio de parcerias com o projeto “Mala do Livro”, da 
Secretaria de Cultura do Distrito Federal, com livrarias, escritores ou artistas locais e arrecadação por meio de 
campanhas internas no MPDFT.

Resultados 
• Elaboração de projeto de ambientação para acomodação dos livros
• Definição de regras para arrecadação de livros
• Realização de campanha de arrecadação de livros - livros doados por membros e servidores da Sede do 

MPDFT e das coordenadorias das Promotorias de Justiça
• Elaboração de identidade visual para o projeto, ambientação dos espaços de leitura, elaboração de material 

de divulgação do projeto
• Realização de evento de lançamento do espaço e do projeto

Gestor
Fausto Rodrigues de Lima – Promotor de Justiça 

Leré
legal
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Projetos – 2016

PRESERVA BRAZLÂNDIA

Perspectiva estratégica 
Atividades internas e Relacionamento com a sociedade.

Objetivo estratégico
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade.

Objetivo do projeto 
Articular rede entre comunidade e poder público em prol da prevenção e da repressão à ocupação e ao 
parcelamento irregular de terras de Brazlândia-DF.

Descrição do projeto 
Serão criados subgrupos para:

• desenvolver ferramenta para integração dos integrantes da rede
• monitorar e articular operações de remoção de edificações clandestinas
• desenvolver ações educativas sobre o tema nas escolas 
• desenvolver ações de conscientização junto às associações de produtores rurais

Resultados 
• Elaboração de cartaz e cartilha sobre o projeto 
• Compartilhamento de informações entre os órgãos e entidades governamentais e a sociedade civil 

organizada
• Compreensão das falhas da política de prevenção e repressão à ocupação e ao parcelamento 

irregular do solo
• Realização das primeiras operações conjuntas de remoção de ocupações irregulares
• Ferramenta tecnológica para integração dos membros da comissão do projeto (em fase de 

desenvolvimento)
• Elaboração de material educativo para formação de multiplicadores nas escolas e associações de 

produtores rurais
• Apresentação de requerimento à Corregedoria de Justiça do DF para disciplinar a atuação dos 

cartórios do Distrito Federal em transações de lotes em parcelamentos irregulares ou clandestinos
• Inclusão do tema no seminário Cidadania e qualidade de vida nas cidades, em maio de 2016

Gestor
Dênio Augusto de Oliveira Moura – Promotor de Justiça
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PROTEÇÃO INTEGRAL À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Perspectiva estratégica 
Resultado para a sociedade.

Objetivo estratégico
Criminalidade combatida.

Objetivo do projeto 
Criar protocolo interinstitucional de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, com a consequente 
articulação do Ministério Público com os demais parceiros integrantes da rede de atendimento.

Descrição do projeto 
O Ministério Público e os demais parceiros integrantes da rede de atendimento realizarão as seguintes atividades:

• Elaboração de um modelo de avaliação de risco
• Tratativas com a Corregedoria-Geral de Polícia (CGP) para difusão de um modelo de oitiva da vítimas nas 

unidades policiais
• Capacitação dos promotores de Justiça e servidores para realização da avaliação de risco
• Elaboração de cartilha às vítimas e aos autores de violência doméstica, informando-as sobre os seus direitos e 

sobre a rede de proteção existente
• Construção de rotinas que evitem duplicidade de encaminhamentos ou omissões
• Criação de espaço de escuta qualificada às mulheres em situação de violência doméstica, por meio do 

“acolhimento coletivo”
• Fortalecer a estruturação do Programa de Prevenção Orientação à Violência Doméstica (Provid) da Polícia 

Militar do Distrito Federal (PMDF), com a finalidade de viabilizar a visita domiciliar, em caso de risco grave, à 
mulher em situação de violência doméstica, bem como orientação ao suposto autor da agressão

• Criação de rotina de encaminhamento das mulheres, em caso de risco grave, ao Programa de Prevenção 
Orientação à Violência Doméstica (Provid) da PMDF

• Criação de um sistema informatizado que permita o compartilhamento das informações relacionadas 
aos atendimentos às mulheres em situação de violência doméstica pelos diversos integrantes da rede de 
atendimento (prontuário de proteção), respeitado o sigilo profissional (Lei nº 10.778/2003)

• Criação de comissões intersetoriais de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, em nível 
circunscricional
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Projetos – 2016

• Capacitação dos Conselhos Tutelares sobre a configuração de violência psicológica em casos que 
envolvam crianças ou adolescentes

• Criação, pelos órgãos de segurança pública, de um programa de “celular de socorro”, para as vítimas 
em situação de grave risco

• Fortalecer os programas de intervenção psicossocial com os homens, supostos autores de agressão;
• Prevenção à violência doméstica contra a mulher, a ser realizada nas escolas, no âmbito do programa 

“Repensar faz meu gênero”, da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SEM/DF)

Resultados 
• Elaboração da cartilha "Direitos e obrigações dos Homens"
• Reedição da cartilha "Mulher, valorize-se: conscientize-se dos seus direitos"
• Elaboração de questionário padronizado para subsidiar Medidas Protetivas Articulação com as 

corregedorias das polícias civil e militar
• Fomento da rede, por meio das reuniões realizadas em Santa Maria e Gama
• Desenvolvimento de ações de capacitação
• Criação de modelo de avaliação de risco com representantes da rede de atendimento e doutoranda 

da UnB
• Questionário para subsidiar a decisão de medidas protetivas de urgência e posterior avaliação de 

risco pelo sistema de Justiça
• Termo de Cooperação Técnica firmado MPDFT, TJDFT, DPDF, PCDF, Sedestmidh para tratar do tema 

violência de gênero nas escolas
• Realização de reuniões em Brasília II, Gama e Santa Maria com os coordenadores e Seps local e 

representantes da Delegacia de Polícia local
• Elaboração de protocolo de atendimento e encaminhamento para proteção das vítimas com o 

Setps/MPDFT e demais parceiros
• Realização de reunião com as instituições parceiras: duas reuniões mensais.

Gestor
Thiago André Pierobom de Ávila – Promotor de Justiça
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REDE DE ENFRETAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Perspectiva estratégica 
Resultado para a sociedade.

Objetivo estratégico
Criminalidade combatida.

Objetivo do projeto 
Atuar como órgão integrante e fomentador da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Descrição do projeto 
A Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher se coloca como um instrumento para integrar e provocar 
melhorias nos serviços prestados à comunidade local. O Projeto da Rede de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher permite que o Ministério Público coletivize as demandas processuais e individualizadas, gerando maior 
impacto para toda a sociedade com a sua atuação. Além disso, estimula a realização de trabalho integrado entre 
as promotorias de Justiça, o Setor de Análise Psicossocial e os demais setores da Promotoria de Justiça do Gama.

Resultados 
• Em 7 de março de 2016, o Acordo de Cooperação Técnica entre o Provid e o Judiciário foi expandido para 

diversas regiões administrativas do DF, inclusive o Gama
• O termo aditivo do ACT entre TJDFT e Provid foi expandido, abarcando o Gama
• Realização de reunião mensal da Rede para troca de informações, melhoria no atendimento às mulheres em 

situação de violência doméstica e delineamento de perspectivas futuras ao tema 
• Elaboração de material informativo, oficinas de capacitação da rede (realizadas em maio de 2016) 
• Realização da 1ª Oficina de Capacitação da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Gama: 

Violência Doméstica: um olhar a partir do Judiciário, Ministério Público, Segurança Pública e Defensoria 
Pública do Gama, entre 5 e 6 de maio

• Elaboração de identidade visual para o projeto, cartilha e material de divulgação dos eventos realizados.

Gestor
Ibrahim Jorge Nasser Saad – Promotor de Justiça

Gama
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TECENDO O AMANHÃ: QUALIDADE DE VIDA E APOSENTADORIA

Perspectiva estratégica 
Pessoas, clima organizacional e tecnologia.

Objetivo estratégico
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes.

Objetivo do projeto 
Promoção de reflexão aos integrantes do MPDFT sobre a importância de se prepararem para a 
aposentadoria e do planejamento de projetos de vida mais saudáveis.

Descrição do projeto 
Projeto de sensibilização dos integrantes do MPDFT quanto à importância da preparação para a 
aposentadoria, bem como para a divulgação do grupo de PEA do MPDFT, composto por máximo de 
quinze pessoas. Com o grupo de PEA, serão desenvolvidos 10 módulos informativos e vivenciais durante 
10 semanas consecutivas com duração de 3 horas cada encontro, totalizando 30 horas. Os temas eleitos 
para nortear os trabalhos em cada encontro foram escolhidos com base em: pesquisas que levantaram 
os preditores para um envelhecimento bem-sucedido; experiência desenvolvida em outros órgãos 
públicos e em decorrência das necessidades institucionais. 

Resultados 
• Duas turmas em 2016
• Realização de dez encontros por meios de palestras, vivências e reflexões
• 28 pessoas passaram pelo projeto em 2016
• Previsão de uma turma por semestre

Gestor
Débora Suhet Salgado

o amanhã
qualidade de vida e aposentadoria

Tecendo
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CAFÉ COM OUVIDOR 

Perspectiva estratégica 
Atividades internas – integração.

Objetivo estratégico
Fortalecer a integração entre membros e servidores.

Objetivo do projeto 
Em âmbito interno, objetiva-se o aprimoramento da comunicação corporativa, de modo que os setores deste 
Ministério Público se relacionem de forma mais célere e eficaz. Assim, queremos atuar em regime de cooperação 
com os demais órgãos do Ministério Público, o que propiciará feedbacks mais rápidos àqueles que procuram os 
serviços da Ouvidoria. O intuito, de forma ampla, é, além do exposto, motivar aqueles que têm uma sugestão a se 
expressarem e entenderem que a contribuição individual possui o seu valor e que ele também pode ser agente 
ativo no papel de progresso institucional.

Descrição do projeto 
O projeto é executado uma vez por mês, com a escolha e posterior convite de um procurador ou promotor e 
um servidor ou funcionário para serem homenageados e ganharem um certificado “Parceiro da Ouvidoria” que 
constará em seus assentos funcionais.
Durante a visita, são abordados os desafios enfrentados e resultados obtidos além de, entre um lanche e outro, 
conversar sobre assuntos mais sérios de forma mais descontraída e casual.

Resultados 
• Aumento da visibilidade interna e valorização da Ouvidoria como principal canal de comunicação e porta de 

entrada para a sociedade
• Aumento da quantidade de respostas recebidas dos órgãos internos remetidas à Ouvidoria
• Melhoria da imagem institucional da Ouvidoria
• Aumento de autoestima institucional daqueles que são convidados

Gestora
Rose Meire Cyrillo – Ouvidora
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Projetos – 2016

ENFRENTAMENTO ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas – relacionamento com a sociedade.

Objetivo estratégico
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade.

Objetivo do projeto 
Contribuir para o fortalecimento da escuta corporativa (interna), funcionando como vetor e válvula de 
calibração dos nossos sistemas, permitindo a correção de procedimentos e fluxos, bem como para o 
trabalho de interlocução e com órgãos locais, construindo uma rede colaborativa de compartilhamento 
de ações e soluções das demandas postas. Portanto, objetiva-se subsidiar os órgãos competentes por 
meio das Súmulas, uma vez que podem ser usadas como ferramenta estratégica de gestão para amparo 
políticas públicas mais eficazes. Também é um objetivo fazer que o cidadão manifestante que confia 
um registro à Ouvidoria tenha, desde os estágios iniciais do procedimento administrativo, noções sobre 
como trabalharemos o seu registro e qual é o papel social o qual a Ouvidoria se propõe a cumprir.

Descrição do projeto 
O projeto é executado uma vez a cada três meses, com a formatação de dos assuntos mais demandados 
à Ouvidoria naquele lapso temporal. Após a mineração dos dados, extraímos o assunto mais recorrente 
e oficiamos os órgãos internos e externos competentes por esse assunto. Com a resposta em mãos, 
levantamos as providências tomadas a cabo e mensuramos os resultados até então alcançados.
A forma escolhida, então, é compilar todos esses dados e acrescentarmos nossa visão crítica sobre o 
assunto e estabelecer uma linha de encaminhamentos que vamos seguir, em consonância com nossa 
missão institucional. Os relatórios são assinados e divulgados ao público interno e externo.

Resultados 
• Aumento da visibilidade interna e externa da Ouvidoria
• Aprofundamento de conhecimento sobre como prestamos os serviços da Ouvidoria
• Exposição de casos de sucesso
• Aumento da cooperação entre órgãos internos e externos
• Aumento do compartilhamento de informações entre órgãos internos e externos

Gestora
Rose Meire Cyrillo – Ouvidora
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INFORMATIVO TRIMESTRAL DA OUVIDORIA 

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas – Eficiência operacional.

Objetivo estratégico
Aprimorar comunicação interna.

Objetivo do projeto 
Divulgar interna e externamente os serviços da Ouvidoria, fazendo que a incumbência regimental da unidade 
seja integralmente atendida. A intenção é conscientizar os integrantes e prestadores de serviço do MPDFT de que 
a Ouvidoria é um canal de comunicação institucional que pode ser utilizado como espaço privilegiado para o 
registro e encaminhamento das demandas às autoridades competentes para a resolução do problema.

Descrição do projeto 
O projeto é executado a cada três meses, com o levantamento e a formatação de ideias e curiosidades mais 
relevantes daquele período. Contamos com o auxílio da Secretaria de Comunicação para que as informações 
sejam diagramadas no informativo.  O espaço permite informar sobre as funções exercidas e os resultados 
alcançados pela Ouvidoria do MPDFT.

Resultados 
• Elaboração de projeto visual e diagramação do informativo
• Aumento da visibilidade interna e externa da Ouvidoria
• Aumento do conhecimento sobre quais são os serviços prestados da Ouvidoria
• Aprofundamento de conhecimento sobre como prestamos os serviços da Ouvidoria
• Exposição de casos de sucesso

Gestora
Rose Meire Cyrillo – Ouvidora



91

Projetos – 2016

PORTAS ABERTAS: ATENDIMENTO CÉLERE E INTEGRADO  
A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Perspectiva estratégica 
Resultados para a sociedade.

Objetivo estratégico
Cidadania fortalecida.

Objetivo do projeto 
Promoção de nova forma de atuação do MPDFT nos casos de violência doméstica e familiar, favorecendo 
atendimento célere e integrado a uma rede de proteção e apoio.

Descrição do projeto 
Possibilita que as mulheres, no registro do boletim de ocorrência, sejam encaminhadas  para a 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, onde são acolhidas, sensibilizadas e direcionadas a serviços que 
da rede de proteção. As mulheres também podem chegar ao acolhimento por encaminhamento da 
rede ou por convite de mulheres. A proposta é o acesso livre e desburocratizado para qualquer mulher 
vítima de violência doméstica e familiar, havendo ou não processo judicial prévio referente à situação. 
O acolhimento tem natureza psicossocial, é desenvolvido em grupo e oconduzido por assistente 
social ou psicóloga da Promotoria de Justiça, além de um analista processual. Ao final, são promovidos 
encaminhamentos. São elaborados relatórios técnicos individuais, de forma a melhor subsidiar a 
atuação do membro do MPDFT.

Resultados 
• Conscientização para o exercício da cidadania, fortalecida por ocasião dos acolhimentos
• Aproximação do MPDFT com órgãos estratégicos e a população em geral
• Em 2014 e 2015, foram realizados 78 acolhimentos psicossociais em grupo, o que resultou no 

atendimento de 276 mulheres
• Foram registrados, no período, 249 encaminhamentos, sendo: 126 atendimentos da Assistência 

judiciária (parceria com a Faculdade Projeção); 70 acompanhamentos psicológicos (parceria 
com o Nafavd); 15 inclusões em benefícios socioassistenciais (requerido ao Cras); 13 cursos para 
qualificação profissional (parceria com o Senac); 8 acompanhamentos em saúde mental (requeridos 
ao Caps); 7 acompanhamentos psicossociais (requerido ao Creas); 10 atendimentos diversos

Gestora
Danielle Martins Silva – Promotora de Justiça
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SÚMULA TRIMESTRAL DA OUVIDORIA

Perspectiva estratégica 
Atividades Internas – relacionamento com a sociedade.

Objetivo estratégico
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade.

Objetivo do projeto 
Contribuir para o fortalecimento da escuta corporativa (interna), funcionando como vetor e válvula de 
calibração dos nossos sistemas, permitindo a correção de procedimentos e fluxos, bem como para o trabalho de 
interlocução e com órgãos locais, construindo uma rede colaborativa de compartilhamento de ações e soluções 
das demandas. Objetiva-se subsidiar os órgãos competentes por meio das Súmulas, que podem ser usadas como 
ferramenta estratégica de gestão para amparo políticas públicas mais eficazes. Também é um objetivo fazer que 
o cidadão manifestante que confia um registro à Ouvidoria tenha, desde os estágios iniciais do procedimento 
administrativo, noções sobre como trabalharemos o seu registro e qual é o papel social o qual a Ouvidoria se 
propõe a cumprir.

Descrição do projeto 
O projeto é executado a cada três meses, com o levantamento e a formatação dos assuntos mais demandados à 
Ouvidoria naquele período. Após a mineração dos dados, o assunto mais recorrente  é identificado e os órgãos 
internos e externos competentes são oficiados. Com a resposta em mãos, identificam-se as providências adotadas 
a cabo e mensuram-se os resultados até então alcançados. A forma escolhida, então, é compilar todos esses 
dados e acrescentar a visão crítica da Ouvidoria sobre o assunto e estabelecer uma linha de encaminhamentos a 
seguir, em consonância com a missão institucional. Os relatórios são assinados e divulgados ao público interno e 
externo.

Resultados 
• Aumento da visibilidade interna e externa da Ouvidoria
• Aprofundamento de conhecimento sobre como prestamos os serviços da Ouvidoria
• Exposição de casos de sucesso
• Aumento da cooperação entre órgãos internos e externos
• Aumento do compartilhamento de informações entre órgãos internos e externos

Gestora
Rose Meire Cyrillo – Ouvidora
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Projetos – 2015

B
anco d

e P
roje

tos

do M
P

D
FT

ao MPDFT

VOCÊ

CONECTADO

A Secretaria de Planejamento do MPDFT 

criou o  Banco de Projetos.

Todos podem acompanhar na Intranet os 

projetos desenvolvidos pela Instituição com 

o detalhamento de suas perspectivas 

estratégicas, de seus objetivos, 

descrição, resultados e gestores.  

       

Ministério Público do DF e Territórios



Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT
Brasília-DF, CEP 70.091-900 • Telefone: (61) 3343-9500

www.mpdft.mp.br • facebook.com/mpdftoficial

Ouvidoria
MPDFT

www.mpdft.mp.br/ouvidoria
ouvidoriampdft

3343-6500

Missão do MPDFT

Promover a justiça, a democracia,
a cidadania e a dignidade humana, 

atuando para transformar em 
realidade os direitos da 

sociedade.

Ministério Público do DF e Territórios
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