
Possuir sede 
própria para 

todas as 
circunscrições e 

áreas 
administrativas

Conciliar a independência 
funcional do membro com 
as diretrizes da instituição

Otimizar a 
gestão dos 

recursos 
orçamentários
e financeiros

Cidadania 
fortalecida

Criminalidade 
combatida

Direitos 
coletivos e 
individuais 

indisponíveis 
protegidos

Políticas 
públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

Patrimônio 
público

protegido

Impunidade e 
corrupção 

combatidas

Crianças e 
adolescentes 
protegidos

Meio
ambiente 

preservado
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• Facilidade de acesso
• Agilidade

• Disponibilidade e cordialidade no atendimento
• Eficácia

• Eficiência
• Transparência

• Imparcialidade
• Proatividade

• Padronização
• UniformizaçãoAprimorar o

assessoramento
técnico e pericial

Descentralizar
as atribuições 

das promotorias 
especializadas 

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade 
Fortalecer a 

integração entre 
membros e 
servidores

Desenvolver maior 
integração entre 
MPDFT e órgãos 

estratégicos Assegurar a 
continuidade 
dos projetos e 

esforços 
intergestão

Buscar maior
celeridade
nas rotinas

operacionais
Racionalizar as 

atribuições 
existentes

Aprimorar 
comunicação 

interna

Aprimorar a 
estrutura física e 
organizacional

Viabilizar os 
recursos

necessários para 
atendimento das 

demandas 
institucionais 

Estrutura e
Infraestrutura

Integração Eficiência Operacional Relacionamento
com a Sociedade

Gestão
Financeira

Atrair e reter
talentos

Desenvolver
conhecimentos,

habilidades e
atitudes

Promover cultura
de orientação

para resultados

Promover um
ambiente de

trabalho
agradável e
profissional

Compatibilizar
quadro

funcional com
demandas

institucionais

Possuir sistemas
de informação

integrados,
personalizados e

atualizados
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Ministério Público do DF e Territórios

Promover a justiça, a democracia, a cidadania e a dignidade humana, atuando para transformar em realidade os direitos da sociedade.

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.
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MISSÃO

VALORES

VISÃO


