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Missão do MPDFT

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

atuando para transformar em 
realidade os direitos da 

sociedade.

Missão

Buscar a excelência no suporte à transformação de dados em conhecimen-
to, subsidiando a alta administração na tomada de decisões e colaborando 
desta forma para a concretização dos objetivos da instituição.

Conhecimento

Informação

Dados

Dados são símbolos que, quando organizados, produzem informação. 
Dar signi�cado à informação é gerar conhecimento.



Assessoria de Gestão de Informações Institucionais (Aginf/Secplan)

A Aginf foi criada em 2009 e faz parte da estrutura da Secretaria de Planeja-
mento (Secplan). Tem o objetivo de gerar conhecimento para subsidiar o 
MPDFT nas tomadas de decisão, colaborando para concretizar os objetivos 
institucionais. A unidade trabalha com coleta, validação, organização, 
interpretação e apresentação de dados e, para isso, usa principalmente 
técnicas estatísticas. 

Suas principais fontes de informação são o Sistema de Controle e Acompa-
nhamento de Feitos e Notícias de Fato (via Data Warehouse, ferramentas de 
BI e consultas ad hoc), o IBGE, a Codeplan-GDF, a Infopen-MJ e portais de 
órgãos governamentais.

Unidades demandantes e atividades desenvolvidas

A Aginf atende todas as unidades do MPDFT que precisam de tratamento 
de informação, seja para a análise de informações já existentes, seja para a 
realização de pesquisas e enquetes, gerando informações inéditas. Nas 
pesquisas e enquetes, a Aginf é responsável pela criação do instrumento de 
coleta (formulário), gerando assim a informação necessária para as análises.

Administração Superior

As principais unidades demandantes são a Assessoria de Políticas Institu-
cionais (API) e a Che�a de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. A 
Aginf faz análises estatísticas e estudos diversos, subsidiando a Administra-
ção Superior com informações para a tomada de decisão e auxiliando nos 
pedidos de informação de órgãos externos. 

Comitê de Avaliação e Estruturação da Atividade-Fim 

Compete à Aginf prestar suporte técnico ao Comitê, mediante análises 
estatísticas que subsidiam as decisões nos processos administrativos de 
criação, extinção, transformação e alteração de atribuições de Promotorias 
de Justiça. Anualmente, a média de atendimento ao Comitê é de 30 análi-
ses.

Esses estudos se baseiam principalmente nos dados do Sistema de Contro-
le e Acompanhamento de Feitos e Notícias de Fato, mas podem levar em 
consideração, também, os dados relativos às características demográ�cas e 
socioeconômicas da população das Regiões Administrativas do DF (RA).

Quando relevantes, outras informações podem ser consideradas. Por 
exemplo: um estudo relativo às Promotorias de Justiça de Execuções Penais 
pode incluir análise de evolução da população carcerária.  

Conselho Superior

Alguns processos do Comitê de Avaliação e Estruturação da Atividade-Fim 
seguem para o Conselho Superior, para apreciação e julgamento, e seu 
relator pode solicitar novos estudos à Aginf, complementando as análises já 
realizadas. Além disso, o Conselho Superior pode solicitar análises técnicas 
para processos lá originados.

Procuradorias e Promotorias de Justiça

A Aginf desenvolve diversas atividades de pesquisa para auxiliar, em 
especial, a atuação extrajudicial das unidades da área-�m do MPDFT. 
Alguns exemplos: 

• Per�l do Adolescente Infrator (Promotorias da Infância) 
• Evolução da população carcerária do DF (Promotorias de Execuções 
Penais)
• Avaliação da Infraestrutura dos Conselhos Tutelares do DF (Promoto-
rias da Infância)
• Estatística do número de medidas protetivas para o MP E�caz
• Identi�cação de necessidade de creche nos presídios femininos do DF 
(Promotorias de Execuções Penais)
• Estudo do atendimento pediátrico em hospitais públicos do DF 
(Prosus)
• Per�l dos pacientes internados nos hospitais de custódia e tratamento 
psiquiátrico – HCTP (4ª Câmara de Coordenação e Revisão Cível)
• Levantamento de dados demográ�cos e socioeconômicos da RA 
Sudoeste/Octogonal (Prourb)

Secplan

Para a Divisão de Projetos, a Aginf auxilia na realização de enquetes e 
pesquisas, quando integram um projeto. Alguns exemplos: Repensar, 
Atendimento ao Cidadão, Tribunal do Júri – uma lição de vida, Círculos 
Educativos Contra a Violência, Atividades Mil, Crime Zero.

Na Divisão de Análise Administrativa, a Aginf pode ser solicitada para 
auxiliar na avaliação do quantitativo de servidores e da demanda de 
serviço das unidades administrativas em estudo.

Por �m, na Divisão de Planejamento Estratégico, os estudos estatísticos 
feitos pela Aginf são necessários na de�nição e no cálculo dos indicadores 
estratégicos.

Demais unidades

Alguns exemplos de estudos, pesquisas e enquetes realizados pela Aginf 
para diversas unidades do MPDFT:

• Atendimento da Fisiatria 
• Levantamento de Necessidades de Treinamento 
• Pesquisa de Clima Organizacional 
• Criação de métrica para avaliação do quantitativo de servidores 
atuantes na área-�m 
• Pesquisa de satisfação – Acompanhamento de Medidas Alternativas
• Pesquisa de satisfação – Perícia Social
• Gerenciamento do estresse 

Equipe

Atualmente a Aginf conta com dois analistas de estatística, um analista de 
banco de dados e dois estagiários de estatística.
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