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Palavra da PGJ
O planejamento estratégico é o que orienta as instituições para a tomada de decisões e formaliza a visão para seu futuro. Com a missão de
promover a justiça, a democracia, a cidadania e a dignidade humana, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deve ter ainda
mais cuidado com esse processo.
Este relatório demonstra o sucesso obtido pela nossa Casa na entrega de resultados aos cidadãos e na concretização dos direitos deles.
Mesmo com mais um ano atípico, conseguimos cumprir 86% dos nossos objetivos estratégicos.
O resultado é consequência de muita dedicação e do trabalho em equipe. Grandes vitórias sempre envolvem uma extensa lista de envolvidos, e nosso corpo funcional é altamente qualificado e comprometido com os objetivos da instituição.
O texto que o leitor tem em mãos foi elaborado pela Secretaria de Planejamento (Secplan), mas é fruto do trabalho de cada integrante do
Ministério Público. O trabalho em sintonia e o alinhamento de interesses são fundamentais para que o trabalho do MPDFT seja cada vez mais forte
e presente.
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O ano de 2021 encerrou um ciclo de onze anos de planejamento estratégico. Teremos novos desafios para o novo ciclo, definido para o
período de 2022 a 2026. Porém, creio que já iniciaremos mais fortalecidos, com uma cultura de resultados já bem estabelecida e com foco na
sociedade. Nossa expectativa é transformar o MPDFT em uma referência de prestação de serviços à população, e eu não tenho dúvidas de que,
com a contribuição de todos, conquistaremos um futuro melhor.
Boa leitura!

Fabiana Costa Oliveira Barreto

Mapa estratégico
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Apresentação
Este relatório apresenta os resultados alcançados com a execução do Planejamento Estratégico Institucional no ano de 2021. Elaborada para o período de 2010 a 2020, a estratégia foi prorrogada por mais um ano e os planos foram realinhados em função dos desafios que se
apresentaram desde que foi decretada a pandemia.
Ao longo do relatório, serão apresentados os resultados obtidos por meio dos indicadores estratégicos e algumas das iniciativas institucionais, alinhadas a cada um dos objetivos institucionais, que destacam o esforço de todos os integrantes para a entrega de resultados de qualidade
para o cidadão.
O documento encerra um ciclo de muito aprendizado, crescimento e sucesso institucional e demonstra a importância da atuação do
MPDFT na fiscalização e na proteção dos direitos da sociedade. Além disso, aponta o caminho que teremos que trilhar e os desafios que teremos
que enfrentar nos próximos anos.
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Parabenizamos a todos os integrantes do MPDFT por todas as conquistas e sucessos obtidos nesses 11 anos de execução da estratégia
institucional.

Uma ótima leitura!

Compromisso com
a sociedade

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

Visão
8

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.

Valores
Facilidade de acesso, agilidade, disponibilidade e
cordialidade no atendimento, eficácia, eficiência,
transparência, imparcialidade, proatividade.

Guardiã: procuradora-geral de Justiça,
Fabiana Costa Oliveira Barreto.

Compromisso com a sociedade

Missão
Visão
Valores
Guardiã: procuradora-geral de Justiça,
Fabiana Costa Oliveira Barreto.
9

86%

Cumprimento dos
objetivos estratégicos.
Fonte: Secretaria de Planejamento.

Compromisso com a sociedade

Confira o vídeo com a retrospectiva 2021 do MPDFT! Mais um ano em que a
instituição atuou para garantir os direitos da população do Distrito Federal.

Missão
Visão
Valores
Pesquisa com a sociedade
10

88,2%

conhecem o MPDFT

87,1%

sabem o que o MPDFT faz

Requisitos avaliados como
“Excelente” na pesquisa:
• Receptividade em atender.
• Facilidade de ser acionado.
• Capacidade de solucionar problemas.

71,6%

atribuíram grau 5 ao quesito
importância/utilidade do MPDFT.

• Transparência nos atos.
• Agilidade na atuação.

Fonte: dados extraídos da pesquisa realizada com a sociedade. A pesquisa contou com 373 respondentes e serviu de insumo para o Diagnóstico institucional.

Compromisso com a sociedade
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Resultados
para a sociedade

Resultados para a sociedade

Cidadania
fortalecida
Fomentar o desenvolvimento da cidadania,
entendida como o exercício de direitos e deveres.
Promover a cidadania por meio de iniciativas
voltadas para a educação do cidadão.

O MPDFT aderiu ao acordo de cooperação técnica do programa “Mulher
Segura e Protegida” com o objetivo de integrar, ampliar e facilitar o acesso das
vítimas de violência doméstica aos serviços públicos especializados de saúde,
Justiça, rede socioassistencial e promoção da autonomia financeira.

Guardião: procurador distrital dos direitos do
cidadão, José Eduardo Sabo Paes.
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40

Iniciativas em defesa
dos direitos do cidadão.
Fonte: Painéis de Contribuição.

O MPDFT lançou uma campanha com o objetivo de desconstruir estereótipos
relativos à comunidade LGBTQIA+ e, dessa forma, contribuir com o combate à
discriminação e fomentar uma cultura de respeito e inclusão.

19

Acordos e recomendações.
Fonte: Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC.

61

Ações em defesa da cidadania.
Fonte: Sisproweb.

Resultados para a sociedade

MPDFT ofereceu cursos sobre abordagem empática de vítimas e negociação
com resolutividade para oferecer noções práticas de escuta ativa, comunicação não violenta, além de técnicas de negociação e resolutividade a toda
sociedade.

Direitos coletivos
e individuais
indisponíveis
protegidos
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Assegurar a defesa e a execução dos direitos coletivos
e dos direitos individuais indisponíveis, tais como o
direito à vida, à saúde, à educação, à cidadania, à
liberdade, à identidade civil, à dignidade da pessoa,
entre outros. Garantir os direitos essenciais à sobrevivência do homem em sociedade, em que a ordem
pública obriga a proteção pelo Estado.

MPDFT assinou termo de ajustamento de conduta (TAC) com uso de ferramenta de inteligência artificial. A iniciativa é resultado de pesquisa feita pelo
Robocon, o sistema de inteligência artificial desenvolvido pelo Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Guardiã: promotora de Justiça Leonora Brandão
Mascarenhas Passos Pinheiro.

20

Iniciativas em defesa dos direitos
coletivos e individuais indisponíveis.
Fonte: Painéis de Contribuição.

170

Ações em defesa dos direitos de
pessoas com deficiência.
Fonte: Sisproweb.

Resultados para a sociedade

MPDFT lançou a campanha “Crimes raciais: enfrente e denuncie” para ajudar
na conscientização da população e incentivar a denúncia dos crimes raciais.
A iniciativa teve cunho educativo e foi veiculada no perfil do MPDFT nas
redes sociais.

Direitos coletivos
e individuais
indisponíveis
protegidos
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462

O MPDFT incentivou denúncia de violência contra idosos. O número de
casos aumentou durante a pandemia e isso pode ter decorrido da convivência
forçada no núcleo familiar.

Ações em defesa do idoso.
Fonte: Sisproweb.

601

Ações de responsabilidade parental.
Fonte: Programa “Pai Legal”.

A instituição mais uma vez atuou fortemente na defesa do reconhecimento de
paternidade. O programa “Pai Legal” existe desde 2002 e o MPDFT foi o primeiro
no Brasil a criar uma promotoria específica pra atuar na defesa desse direito.

Resultados para a sociedade

Patrimônio
público
protegido
Proteger, preservar e agir na defesa do patrimônio
público, social e cultural do Distrito Federal, zelando
pela aplicação de recursos públicos e correção dos
atos e contratos da administração pública.

O MPDFT publicou o edital do projeto “Participe da cidade: o patrimônio
público é nosso!”. Com o projeto, escolas públicas com contas em dia puderam
se inscrever para receber recursos provenientes dos acordos celebrados pelas
Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social (Prodep).

Guardião: promotor de Justiça Roberto Carlos Silva.
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2

Iniciativas em defesa
do patrimônio público.
Fonte: Painéis de Contribuição.

O MPDFT e o Instituto de Fiscalização e Controle (IFC) apresentaram análises
sobre o transporte coletivo rodoviário da cidade.

576

Ações em defesa do
patrimônio público.
Fonte: Sisproweb.

A força-tarefa do MPDFT de enfrentamento à Covid-19 expediu recomendação
para que as ações de desocupação de áreas públicas irregularmente ocupadas
por populações socioeconomicamente vulneráveis sejam previamente coordenadas para garantir o suporte assistencial às famílias e aos indivíduos impactados com as operações.

Resultados para a sociedade

Meio ambiente
preservado
Zelar, proteger, preservar e agir na defesa
do meio ambiente.
Guardiã: promotora de Justiça Marta
Eliana de Oliveira.
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863

Ações em defesa do meio
ambiente, do patrimônio cultural
e da ordem urbanística.
Fonte: SisproWeb.

8

Iniciativas em defesa do meio
ambiente, do patrimônio cultural
e da ordem urbanística.
Fonte: Painéis de Contribuição.

Resultados para a sociedade

MPDFT analisou o impacto do teletrabalho e índices de sustentabilidade.
Com a pandemia de Covid-19, a instituição economizou mais do que o
esperado em todos os índices avaliados em 2020.

Meio ambiente
preservado
5

O MPDFT visitou complexo de reciclagem e identificou insuficiência de cooperativas e precariedade nos equipamentos de processamento de materiais.

Cumprimentos de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em defesa
do meio ambiente.
Fonte: Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente
e Patrimônio cultural – Prodema.
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69%

Frequência ao curso de Educação
Ambiental.

Grupo formado por MPDFT, MPT, MPC/DF e Defensoria Pública se reuniu
periodicamente para o acompanhamento da gestão dos resíduos sólidos no
DF e de temas relacionados como a saúde, a segurança e a inclusão social dos
catadores de resíduos.

Fonte: Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente
e Patrimônio cultural – Prodema.

O MPDFT institucionalizou o Programa de Desenvolvimento Sustentável (PDS).
Veja o relatório de 2021.

Resultados para a sociedade

Criminalidade
combatida
Atuar judicialmente em inquéritos policiais e
processos criminais, e extrajudicialmente em
busca de soluções que promovam a diminuição
da criminalidade.
Guardiã: promotora de Justiça Marya Olímpia
Pacheco.
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O Ministério Público fiscalizou 12 unidades socioeducativas de internação.
Inspeções periódicas estavam suspensas desde março de 2020 devido à
pandemia. Socioeducandos e profissionais aproveitaram visitas para tirar
dúvidas e apresentar demandas ao Ministério Público.

Ações de combate à
violência doméstica:
Fonte: Corregedoria-Geral.

5.134

Denúncias oferecidas.

187

Requerimentos de Prisão.

MPDFT anunciou a utilização de uma ferramenta que permite a análise e o
cruzamento de dados sobre denúncias e julgamentos dos casos de
feminicídio cometidos no DF.

123
Requerimentos de medidas protetivas.
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Iniciativas de combate
à criminalidade.
Fonte: Painéis de Contribuição.

Resultados para a sociedade

O MPDFT realizou encontro virtual sobre violência obstétrica. Especialistas
falaram sobre o protagonismo da mulher no nascimento, a prevenção dessa
forma de violência, o que é assistência humanizada, as formas de enfrentamento da violência obstétrica e legislação.

Impunidade
e corrupção
combatidas
Promover soluções que reduzam a sensação de que
a punição de infratores é rara e/ou insuficiente.
Guardião: coordenador do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco,
promotor de Justiça Luís Henrique Ishihara.
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O MPDFT e a Delegacia de Repressão à Corrupção (Decor/PCDF) deflagraram
a Operação Rafflesia, que teve o objetivo de apurar irregularidades na arrecadação de receitas referentes à exploração do espaço destinado à publicidade
no Sistema de Transporte Público Coletivo do DF.

2

Iniciativas de combate
à corrupção e à impunidade.
Fonte: Painéis de Contribuição.

O MPDFT destinou R$ 1 milhão para fundo de combate à corrupção. Os recursos são provenientes de condenações obtidas pela Promotoria de Justiça de
Defesa do Patrimônio Público (Prodep) em casos de corrupção.

5

Ações de combate à corrupção.
Fonte: Sisproweb.
Nota: ações ajuizadas (praticados em feitos externos) e os feitos internos instaurados
no período pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco.

Impunidade combatida:
Fonte: Sisproweb.

364

Pedidos julgados procedentes.

18

Ações ajuizadas.

Resultados para a sociedade

Conheça o trabalho do MPDFT no combate à corrupção. Iniciativas buscam
reparar os prejuízos à sociedade e impedir que novas irregularidades ocorram.

Crianças e
adolescentes
protegidos
Proteger os direitos das crianças e dos adolescentes.
Guardião: coordenador administrativo das promotorias de Justiça de defesa da infância e da juventude,
promotor de Justiça Luis Gustavo Maia Lima.

20

564

O MPDFT formalizou o uso do “Sistema Protetor”. Plataforma que otimiza a
fiscalização e o acompanhamento das tutelas e reúne e organiza informações
necessárias para a atuação e a tomada de decisão do promotor de Justiça de
Família.

Feitos internos instaurados.
Instrumentos extrajudiciais
previstos no Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA.
Fonte: Sisproweb.
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Iniciativas em defesa da
criança e do adolescente.
Fonte: Painéis de Contribuição.

Resultados para a sociedade

O MPDFT capacitou profissionais da área da educação para resolver conflitos
escolares e construir decisões compartilhadas por meio de técnicas da gestão
positiva de conflitos.

Políticas públicas
fiscalizadas e
asseguradas
Ser o guardião maior das políticas públicas,
apoiando o desenvolvimento, a implementação
e a fiscalização delas.
Guardião: promotora de Justiça Márcia
Pereira da Rocha.
21

MPDFT atuou para fortalecer as políticas públicas de saúde mental
em ação no mês de Prevenção ao Suicídio: o Setembro Amarelo.

28

Iniciativas em defesa
das políticas públicas.
Fonte: Painéis de Contribuição.

A experiência vivenciada pelo MPDFT durante a pandemia da Covid-19 gerou
resultados positivos para a sociedade e fortaleceu os canais de diálogo entre a
Instituição, a sociedade civil e órgãos públicos. Confira o balanço da atuação
na pandemia.

Resultados para a sociedade

Políticas públicas
fiscalizadas e
asseguradas
28

Recomendações
expedidas.

O MPDFT cobrou ação integrada de conscientização para garantir a vacinação
massiva da população contra Covid-19 em reunião com a Secretaria de Saúde.

Fonte: Sisproweb.
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Nota: número de movimentos: Termo de Ajustamento de Conduta / Acordo / Recomendação
no período. São consideradas fiscalizadoras das políticas públicas as seguintes unidades:
Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência – Proped;
Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural – Prodema;
Promotoria de Justiça de Defesa da Educação – Proeduc;
Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística – Prourb;
Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social – Prodep;
Promotorias de Justiça Regional de Defesa dos Direitos Difusos – Proregs;
Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde – Prosus;
Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude;
Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação – Profide;
Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa – Projid;
Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária – PDOT e
Núcleos de Direitos Humanos – NDH, que compreendem o Núcleo de Enfrentamento
à Discriminação – NED, o Núcleo deEnfrentamento à Violência e à Exploração Sexual
contra a Criança e o Adolescente – Nevesca, e o Núcleo de Gênero Pró-Mulher.

O MPDFT realizou fiscalização para avaliar retomada segura com a Operação
volta às aulas. Foram questionados todos os protocolos com relação a higienização, chegada dos alunos, bebedouros, distanciamento, controle do número
de alunos em sala de aula e para os casos de identificação da presença do vírus.

Resultados para a sociedade

Atividades
internas

Aprimorar
as estruturas
física e
organizacional
Prover infraestrutura física e tecnológica (mobiliários, equipamentos de informática e recursos
materiais) adequada às atividades funcionais e à
quantidade de servidores de cada unidade, de forma
a agilizar o atendimento de demandas e apoiar as
tomadas de decisão, bem como adequar a estrutura
administrativa ao crescimento organizacional.
24

O MPDFT lançou oficialmente o Programa de Desenvolvimento Sustentável,
que estabelece diretrizes que visam à economia de recursos naturais e financeiros baseada em eficiência energética; à economia de recursos hídricos; e ao
incentivo à mobilidade urbana sustentável.

Guardião: secretário-geral, promotor de Justiça
Wagner de Castro Araújo.

Adequação do ambiente de trabalho:
Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação - STI, Secretaria de Administração - SDA
e Secretaria de Planejamento - Secplan.

39%

Modernização tecnológica –
Total de computadores
modernizados.

100%

Adequação do mobiliário –
Unidades com mobiliário
padrão.

98%

Estrutura administrativa –
Adequação de cargos e funções.

Atividades internas

O MPDFT interrompeu o acesso à garagem do edifício-sede para a realização
de reparos no local.

Aprimorar o
assessoramento
técnico e pericial
Aprimorar a estrutura de análise, assessoramento
técnico e pericial junto às Promotorias de Justiça de acordo com as especialidades exigidas, de
forma a permitir maior efetividade, agilidade e
qualidade nos pareceres.
25

Portaria institui implantação do Programa de Governança de Dados Pessoais
no MPDFT. Projeto define estratégias para implemento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e adequação das atividades institucionais à Lei.

Guardião: vice-procurador-geral de Justiça
institucional, André Vinícius Espírito
Santo de Almeida.

63%

Atendimento de demandas de
assessoramento técnico e pericial.
Fonte: Secretaria de Perícias e Diligências
e Coordenadoria Executiva de Psicossocial.

O Setor Psicossocial reformulou sua estrutura para otimizar o atendimento
no MPDFT a fim de ser mais produtivo e eficaz à área finalística.

Atividades internas

Possuir sede
própria para
todas as
circunscrições
e áreas
administrativas
26

O MPDFT instalou pontos de energia para bicicletas e patinetes elétricos
a fim de estimular o uso de veículos não poluentes e mais econômicos.

Construir e reformar edifícios próprios em todas
as circunscrições onde o MPDFT atua, promovendo ambiente físico adequado e proporcionando
uma melhor qualidade de trabalho.
Guardiã: secretária de projetos e obras,
Regina Fátima Fonteles Cabral.

O MPDFT divulgou protocolos de segurança a serem adotados no acesso a
instituição por ocasião do retorno às atividades presenciais em setembro.

56%

Grau de adequação da estrutura das
circunscrições e áreas administrativas.
Fonte: Secretaria de Projetos e Obras.

73%

Grau de adequação das instalações
aos padrões de acessibilidade.
Fonte: Secretaria de Projetos e Obras.

Atividades internas

O MPDFT fortaleceu os protocolos de segurança contra a Covid-19, reforçou a
veiculação de orientações e dicas de cuidados aos integrantes da instituição
para evitar circulação do vírus no MPDFT.

Descentralizar
as atribuições
das promotorias
especializadas

27

Ter promotorias com atribuições especializadas
em todas as circunscrições, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Superior
do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios – CSMPDFT.
Guardião: presidente do comitê de avaliação
e estruturação da atividade-fim do MPDFT,
André Vinícius Espírito Santo de Almeida.

40%

Descentralização das atribuições
das promotorias especializadas.
Fonte: Res. Nº 90-CSMPDFT.
Nota: Procedimentos do cálculo:
Número de circunscrições sediadas em RA das cidades-satélites: 15.
Número de circunscrições sediadas em RA das cidades-satélites com
promotorias especializadas em 2021: 6 (seis).

Atividades internas

O MPDFT reformula estrutura para otimizar atendimento Psicossocial a partir
dos resultados de estudos iniciados com o projeto Novos Rumos do Psicossocial – Centralização Regional.

Desenvolver
maior
integração
entre MPDFT
e órgãos
estratégicos
28

Criar mecanismos que promovam a integração
do MPDFT com os órgãos estratégicos que contribuam para sua atuação, visando à agilização dos
trabalhos, à troca de informações e à compatibilização do interesse comum.
Guardiã: procuradora-geral de Justiça,
Fabiana Costa Oliveira Barreto.

MPDFT e PMDF assinaram termo de cooperação técnica para ampliar parceria
no acesso recíproco a sistemas informatizados que subsidiam suas atuações
institucionais.

MPDFT e Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) formalizaram acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento mútuo de
soluções de Business Intelligence (BI) que permitirão o compartilhamento de
bases de dados essenciais à atuação ministerial.

18

Acordos celebrados.
Fonte: Assessoria de Políticas Institucionais.

A força-tarefa do MPDFT para ações de enfrentamento à Covid-19 recebeu
representantes da Secretaria de Saúde para uma apresentação sobre os
próximos passos do plano distrital de vacinação.

Atividades internas

Fortalecer a
integração
entre membros
e servidores
Implementar mecanismos claros e objetivos que
permitam o trabalho em equipe, conciliando as
necessidades da Instituição e as expectativas de
membros e servidores a fim de promover um
clima harmonioso, integrado e construtivo e
incentivar o alcance dos resultados esperados.
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O MPDFT aprovou edital para homenagear pessoas ou organizações com a
Ordem do Mérito do MPDFT 2021. A condecoração visa agraciar pessoas ou
entidades que tenham contribuído de modo particularmente exemplar em
benefício da sociedade.

Guardião: assessores de políticas institucionais
André Luiz Cappi Pereira e Georges Carlos
Fredderico Moreira Seigneur.

17

Promoção de convergência entre
procuradores e promotores.
Fonte: Câmaras de Coordenação e Revisão.

45

Discussão de temas críticos.
Fonte: Assessoria de Políticas Institucionais.

Atividades internas

No mês das crianças, o MPDFT lançou uma boa e divertida brincadeira de
adivinhação convidando membros e servidores para tentar acertar quem são
os personagens escolhidos do MPDFT para o jogo do acerta.

Buscar maior
celeridade
nas rotinas
operacionais
Padronizar e uniformizar as rotinas operacionais
exigidas na execução das competências de cada
unidade da estrutura organizacional do MPDFT e
dos processos de trabalho desenvolvidos.
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O MPDFT disponibilizou o Sistema Protetor para facilitar a fiscalização e o
acompanhamento de tutelas e curatelas que se encontram sob a responsabilidade das Promotorias de Justiça de Família.

Guardião: secretário de planejamento,
José Joaquim Vieira de Araújo.

86%

Otimização das unidades
organizacionais.
Fonte: Secretaria de Planejamento.

1.159

Otimização dos processos
de trabalho.
Fonte: Secretaria de Planejamento.
Nota: o valor registrado refere-se ao acúmulo de processos
de trabalho mapeados a partir de 2011.

Atividades internas

O MPDFT publicou material que reúne aspectos fundamentais da implantação da metodologia BIM, despontou como referência nacional na temática, e
reduziu custos da instituição.

Racionalizar
as atribuições
existentes
Analisar e revisar as atribuições das áreas de
atuação do MPDFT (área-fim) evitando a
sobreposição, a duplicidade e a ambiguidade
na execução de suas atividades.
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Guardião: presidente do comitê de avaliação e
estruturação da atividade-fim do MPDFT, André
Vinícius Espírito Santo de Almeida.

6

Resoluções do Conselho
Superior do MPDFT – CSMPDFT.
Racionalização das atribuições.
Fonte: Resoluções do Conselho Superior.

Atividades internas

O MPDFT promoveu encontro virtual sobre acordo de não persecução cível,
inovação da Lei nº 13.964/19, conhecida como Lei Anticrime.

Aprimorar
comunicação
interna
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Consolidar canais de comunicação em todo o
âmbito do MPDFT, de forma a possibilitar um
fluxo ágil e confiável de informações entre os
profissionais da Instituição. Em última instância,
objetiva-se alinhar cada membro e servidor às
atividades operacionais e funcionais do MPDFT.
Guardiã: secretária de comunicação
Elisa Ramalho Salim.

1.194

Notícias publicadas.
Efetividade da
comunicação interna.
Fonte: Secretaria de comunicação.

Atividades internas

Newsletter MPDFT Hoje: o MPDFT disponibilizou, em versão para Whatsapp,
tudo o que é preciso saber sobre o dia a dia da instituição, trazendo praticidade na comunicação.

Aprimorar
comunicação
interna

CONHEÇA O PODCAST DO MPDFT.

Disponível nas plataformas digitais.

Resultados da Secom
Jornalismo
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Mais de 1.200

Digital

Publicidade

118

365 ações de criação

atendimentos a imprensa.

vídeos institucionais produzidos.

Mais de 500

13

publicações no site
e intranet do MPDFT.
Os atendimentos
e os releases
resultaram em

13.568

matérias sobre o
MPDFT na imprensa.

Mais de 1.100

matérias por mês.

Atividades internas

transmissões ao vivo.

Aumento de 19%

de seguidores no Instagram.

Aumento de 71%

de seguidores no Youtube.
Lançamento do podcast do MPDFT.

entre campanhas, diagramação
de documentos e cartilhas,
desenvolvimento de identidade
visual, logos e ilustrações para
newsletter, intra e internet.
Só de campanhas foram

103,

uma média de

8,5

campanhas por mês.

Conciliar a
independência
funcional do
membro com
as diretrizes
da instituição
34

Promover a atuação dos membros, respeitando as
normas administrativas e as diretrizes emanadas
da administração superior.
Guardião: corregedor-geral, José Valdenor
Queiroz Júnior.

1

Punição atribuída a membro.
Descumprimento de
normas disciplinares.
Fonte: Painéis de Contribuição.

Atividades internas

Força-tarefa do MPDFT apresentou trabalho de enfrentamento à pandemia
em webinário. O evento divulgou desafios, resultados e balaço de atuação da
Força-Tarefa do MPDFT durante a pandemia de Covid-19.

Assegurar
continuidade
dos projetos
e esforços
intergestão

Processos integradores

Aprendizado
e crescimento

Modernizar os
processos
organizacionais.

Propiciar a educação
e o desenvolvimento
organizacional com
ênfase na gestão e no
compromisso público.

Otimizar a estrutura
física e organizacional.

Fomentar políticas de controle
de resultados e
de Gestão de
Riscos.

Implementar
uma gestão
administrativa
integrada.

Otimizar a
gestão dos
recursos
orçamentários
e financeiros.

Promover a
governança
de dados.

Aprimorar a
comunicação
institucional.

Fortalecer e diversificar
os fluxos e os canais de
atendimento direto ao
cidadão.
Fomentar a
governança
institucional.

Resultados para a Sociedade
Fortalecer a Política
Institucional de
incentivo à Autocomposição.

Fortalecer a proteção
integrada e articulada
dos direitos difusos,
coletivos e individuais
indisponíveis.

Assegurar o alinhamento
entre o orçamento e a
atuação estratégica.

Aperfeiçoar políticas de alocação de
pessoas.

Criar mecanismos que permitam o alinhamento
dos objetivos estratégicos, assegurando a
continuidade e a execução dos projetos mesmo
com a mudança de gestão.

Promover Fortalecer as atividades de
atuação
segurança e inteligência.
sustentável.

Aprimorar as
iniciativas e
ferramentas de
acessibilidade
contínua.

Aperfeiçoar o apoio
técnico especializado
para uma atuação resolutiva eficiente, segura
e empática.

Promover o bem-estar,
saúde e qualidade
de vida.

Viabilizar a
implantação
de soluções
tecnológicas.
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Implementar política
de gestão documental integrada.

Não houve descontinuidade
de projetos em função
de trocas de gestão.

Atividades internas

Fomentar atuação
cível integrada para a
indução de políticas
públicas.

Fortalecer a atuação criminal com
base em priorizações institucionais alinhadas às demandas da
sociedade e às políticas criminais
nos âmbitos distrital e nacional.

Aprimorar atuação finalística
para efetiva implementação dos
procedimentos dos Acordos de
Não Persecução Cível e Penal.

Aprimorar a atuação cível de forma
transversalizada,
consensual e
humanizada.

Valores
Responsabilidade
econômica,
ambiental e social.

Sinergia entre
pessoas,
processos e
estratégia.
Reconhecimento da
diversidade e exercício
constante da inclusão.
Resultados eficazes
com a antecipação
e simplificação de
soluções.

Valorização da
unidade institucional.

Transparência e
compromisso
com o cidadão.

Estímulo a soluções
criativas que agreguem valor.
Pessoas como
prioridade.

Guardião: vice-presidente do Conselho Superior
do MPDFT, Eduardo José Oliveira
de Albuquerque.

Fomentar o controle pela
sociedade para o aprimoramento da fiscalização
dos recursos públicos e
na implementação de
políticas públicas.

Mapa estratégico
2022 – 2026

PEI

Planejamento Estratégico Institucional
2022 – 2026

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

Visão
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.

O MPDFT lançou o novo Planejamento Estratégico Institucional (PEI).
O documento estabelece a estratégia da Instituição para os próximos cinco
anos (2022-2026).

Aprimorar o
relacionamento
do MPDFT com
a sociedade
Desenvolver ações que permitam maior
aproximação do MPDFT com a sociedade.
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Em evento virtual, MPDFT apresentou resultados da aplicação de mais
de 8 mil medidas alternativas, que beneficiaram mais de 140 instituições.

Guardião: ouvidor, Libânio Alves Rodrigues.

98%

Índice de
atendimento
a sociedade.
Fonte: Ouvidoria.

O MPDFT realizou campanha para orientar a sociedade sobre como denunciar
ao MPDFT irregularidades na vacinação contra a covid-19.

Atividades internas

Viabilizar
os recursos
necessários para
atendimento
das demandas
institucionais
37

Captar, defender e garantir o orçamento para gastos necessários ao funcionamento institucional.
Guardiã: procuradora-geral de Justiça,
Fabiana Costa Oliveira Barreto.

94%

Índice de viabilização da proposta
orçamentária apresentada.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças.

2,67%

Índice de suplementação do Projeto
de Lei Orçamentária Anual – PLOA.
Fonte: Secretaria de Orçamento e Finanças.

Atividades internas

O MPDFT divulgou os Relatórios de Acompanhamento de Custos da instituição para informar aos gestores das unidades a forma como a instituição tem
despendido os recursos financeiros autorizados na Lei Orçamentária Anual.

Otimizar a gestão
dos recursos
orçamentários
e financeiros
Reduzir o tempo, desburocratizar e tornar mais
acessível o gasto dos recursos orçamentários e
financeiros do MPDFT.
Guardião: secretário-geral,
Wagner de Castro Araújo.
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39dias

Agilidade dos
processos licitatórios.
Fonte: Secretaria de Licitação e Secretaria-Geral.
Nota: Os valores são referentes a quantidade de dias para a modalidade Pregão.

73,49%

de homologações de processos
licitatórios realizados no prazo.
Fonte: Secretaria de Licitação e Secretaria-Geral.

99,6%

de execução das demandas
previstas no Plano Interno.
Fonte: Secretaria de Orçamento Finanças.

Atividades internas

MPDFT publica Plano Anual de Contratações – PAC para 2022. A publicação atende às diretrizes da nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) e coloca o
MPDFT como uma das instituições pioneiras entre os Ministérios Públicos na
implementação desse instrumento de governança corporativa.

Pessoas, clima organizacional
e tecnologia

Desenvolver
conhecimentos,
habilidades
e atitudes
Promover cursos, treinamentos e iniciativas afins
que transmitam para membros e servidores os
conhecimentos e as habilidades necessárias e
essenciais para que o MPDFT cumpra a sua missão.
40

capa_contracapa_livro_competencias_gerenciais.pdf 1 11/02/2021 16:52:04

MPDFT lançou o livro “Mapeamento de competências gerenciais” com o objetivo de promover a disseminação do conhecimento a respeito da metodologia
e dos procedimentos técnicos utilizados no mapeamento das competências
gerenciais da instituição.

Guardiã: secretária de educação e desenvolvimento corporativo, Cláudia Maria Ramos.

1,2

Índice de capacitação.
Fonte: Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo.

383%

Cumprimento do
plano de capacitação.
Fonte: Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo.

Pessoas, clima organizacional e tecnologia

MPDFT realiza curso de segurança de autoridades ministeriais. Além de
profissionais do MPDFT, participaram da ação integrantes da PMDF, da CGDF,
do MPT, do MPM e do Ministério Público de Goiás.

Desenvolver
conhecimentos,
habilidades
e atitudes
41

4,9

Índice de satisfação
com os treinamentos.
Fonte: Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo.

28

Crescimento técnico.
Fonte: Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo.
Nota: segundo a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo,
28 integrantes receberam custeio de bolsa para pós-graduação.
A informação apresentada é referente apenas aos contemplados
no programa de pós-graduação do MPDFT.

Pessoas, clima organizacional e tecnologia

Desenvolver
conhecimentos,
habilidades
e atitudes
Resultados de ações educacionais em 2021
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Ações educacionais
internas:

Ações educacionais
externas:

432

20

Procuradores: 7

99

Promotores: 100

Ações
educacionais.

Cursos.

2.489

Vagas
compradas.

Capacitados.

Ações educacionais
internas por cargo:

Analistas: 759

Técnicos: 1.439
Outros: 184

Total: 2.489

39.130
Horas.

Fontes: sistema de gestão de pessoas (mentorh); controle interno; tabularium; moodle; zoom.

Pessoas, clima organizacional e tecnologia

Promover cultura
de orientação para
resultados
Acompanhar a produtividade das unidades que
contribuem para o alcance de objetivos e metas
estratégicas, que devem estar alinhados a missão
e a visão institucionais a fim de potencializar os
resultados da Instituição.
Guardião: secretário de planejamento,
José Joaquim Vieira de Araújo.
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Projetos do MPDFT receberam reconhecimento nacional no Prêmio CNMP
2021. Os projetos Protetor e Diligente foram finalistas nas categorias Governança e Gestão e Persecução Cível e Penal, respectivamente.

78%

Cobertura do painel
de contribuição.
Fonte: Secretaria de Planejamento.

73%

Cumprimento do painel
de contribuição.
Fonte: Secretaria de Planejamento.

12

Adesão à metodologia de projetos.
Fonte: Secretaria de Planejamento.

Pessoas, clima organizacional e tecnologia

Dois projetos do MPDFT foram reconhecidos como boas práticas de gestão
e governança pelo CNMP em cartilha editada pelo Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP): o Caderno de Projetos e de Gestão de Edificações
em BIM e o Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição.

Promover
um ambiente
de trabalho
agradável e
profissional
Veja o depoimento dos Integrantes do MPDFT sobre a experiência
de retorno ao trabalho presencial.
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Estimular os relacionamentos de trabalho de
forma a criar um ambiente pautado em
cooperação, respeito, reciprocidade, integração,
reconhecimento e motivação.
Guardiã: secretária de educação e desenvolvimento corporativo, Cláudia Maria Ramos.

75%

Efetividade de ações de
ambiência organizacional.
Fonte: Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo.

Pessoas, clima organizacional e tecnologia

O MPDFT realizou ações para valorização dos agentes de segurança Institucional e para o fortalecimento da imagem da instituição por meio da criação
de identidade visual e do aprimoramento dos uniformes e equipamentos de
proteção e segurança.

Atrair e reter
talentos
Criar políticas de gestão motivacionais como
ambiência do trabalho e lotação geográfica,
com vistas à retenção de talentos.
Guardiã: secretária de gestão de pessoas,
Elaine Cristina Pinto.
45

Concurso Literário reconheceu talentos na Instituição recordando
a trajetória de sucesso nos 60 anos do MPDFT.

98%

Retenção de Talentos.
Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas.

MPDFT presta homenagem com histórias emocionantes de mães que
tiveram filhos na pandemia.

Pessoas, clima organizacional e tecnologia

Compatibilizar
quadro funcional
com demandas
institucionais
Aprimorar a lotação dos servidores de acordo
com perfil, atribuições básicas do cargo e
demandas das unidades administrativas.
Equilibrar a quantidade de servidores de
acordo com a demanda de trabalho.
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O MPDFT realizou o maior concurso para ingresso na carreira de Promotor
de Justiça adjunto. Com mais de 11 mil inscritos, este foi o maior certame já
realizado pela Instituição.

Guardião: secretário-geral,
Wagner de Castro Araújo.

71%

Compatibilidade do
quadro funcional.
Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas.

Pessoas, clima organizacional e tecnologia

O MPDFT ofereceu oportunidade de profissionalização com a contratação de
11 adolescentes aprendizes integrantes do Projeto Vira Vida, do Sesi.

Possuir
sistemas de
informação
integrados,
personalizados
e atualizados

47

Oferecer sistemas que, a partir de bases de dados
integradas, tenham funcionalidades conforme o
perfil de cada demandante e sejam compatíveis
com as inovações tecnológicas.
Guardião: secretário de tecnologia da informação,
Luiz Augusto Araújo Becker.

O MPDFT continuou investindo em soluções tecnológicas e se prepara para
implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), sistema de gestão de
processos administrativos e documentos eletrônicos já adotado por diversos
órgãos públicos.

SARAH

Olá! Como
posso ajudar?

89%

Cumprimento do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação – PDTI.

A SARAH está aqui!

Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação.

97%

Índice de satisfação do
usuário com soluções de TI.
Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação.

Pessoas, clima organizacional e tecnologia

Sarah – Serviço de Atendimento e Resposta Automática e Humanizada, a
assistente virtual do MPDFT implementou diversas novidades em 2021,
entre elas: simulador de aposentadoria, troca de foto no cadastro da SGP,
acesso aos serviços da CDI, pesquisa de pessoas e unidades e registro de
afastamento de membros.

Gestão estratégica em números

48

28

63

Objetivos
Estratégicos

Painéis de Contribuição
Previstos

64

49

Indicadores

Painéis de Contribuição
com Resultados Alcançados

55
Indicadores
Mensurados

12
Projetos
Elaborados

593
Ações Previstas nos
Painéis de Contribuição

434
Ações Executadas nos
Painéis de Contribuição

Somatório de iniciativas
por perspectiva do mapa estratégico

141

Compromisso com a sociedade
e Resultados para a sociedade

Painel de Contribuição
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434

210

Atividades internas

iniciativas
realizadas

83

Pessoas, Clima
Organizacional
e Tecnologia

Clique aqui e confira as iniciativas
realizadas em 2021 pelas unidades
que executam o planejamento por
meio do painel de contribuição.

Somatório de iniciativas por objetivo estratégico
Cidadania fortalecida: 40
Direitos coletivos e individuais indisponíveis
protegidos: 20
Patrimônio público protegido: 2
Meio ambiente preservado: 8
Criminalidade combatida: 23
Impunidade e corrupção combatidas: 2
Crianças e adolescentes protegidos: 17
Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas: 28

50

Aprimorar as estruturas física e organizacional: 36
Possuir sede própria para todas as circunscrições
e áreas administrativas: 15
Aprimorar o assessoramento técnico e pericial: 10
Descentralizar as atribuições das promotorias
especializadas: Desenvolver maior integração entre MPDFT
e órgãos estratégicos: 34
Fortalecer a integração entre membros e servidores: 3
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais: 50
Racionalizar as atribuições existentes: Aprimorar a comunicação interna: 27

Assegurar a continuidade dos projetos
e esforços intergestão: 5
Conciliar a independência funcional do membro
com as diretrizes da instituição: 1
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com
a sociedade: 27
Viabilizar os recursos necessários para atendimento
das demandas institucionais: Otimizar a gestão dos recursos orçamentários
e financeiros: 2
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes: 29
Promover cultura de orientação para resultados: 12
Promover um ambiente de trabalho agradável
e profissional: 15
Atrair e reter talentos: 1
Compatibilizar quadro funcional com demandas
institucionais: 1
Possuir sistemas de informação integrados,
personalizados e atualizados: 25
Compromisso com a sociedade: 1

Total de iniciativas: 434

MPDFT em números
Feitos externos novos em 2021
		

Tipo de feito

Físicos		 Eletrônicos

Inquérito policial¹: 60.760
1.967		 58.793
51

Termo circunstanciado¹: 43.750
0			43.750
Habilitação de casamento: 1.902
1.896		 6

Retificação extrajudicial de registro civil: 948
3			945
Feito Judicial: 106.880
4.373		 102.507
Total:

214.240

8.239		

206.001

¹ As estatísticas pertinentes aos Inquéritos Policiais Eletrônicos e Termos Circunstanciados Eletrônicos podem contemplar intimações recebidas pelo MPDFT em 2021 referentes a procedimentos físicos recebidos anteriormente e que, após serem digitalizados, foram recebidos novamente pelo MPDFT como Feitos Eletrônicos em 2021. A AEST/CG segue trabalhando junto
à STI e à CExPE para que o eventual efeito inflacionador seja desconsiderado e as estatísticas sejam corrigidas até o fim do 1° semestre de 2022.
Fonte de dados: Corregedoria-Geral do MPDFT.

MPDFT em números
Feitos internos e notícias de fato instaurados em 2021

Inquérito Civil Público: 98
Procedimento de Investigação Criminal: 95
Procedimento Preparatório: 165
Procedimento Preparatório Eleitoral: 0
52

Procedimento Administrativo: 2.426
Notícia de Fato¹: 8.547
Total: 11.331

¹ Até 2020, os quantitativos apresentados de NF no presente relatório incluíam as comunicações de prisão em flagrante recebidas pelo MPDFT em formato físico. A partir de 2021,
praticamente todas as comunicações de APF foram recebidas pelo MPDFT via Processo Judicial Eletrônico. Dessa forma, ao discriminar as Notícias de Fato cadastradas com a respectiva classe de NF sem incluir as comunicações de APF, os valores pertinentes ao período entre 2017 e 2021 são: 10.294 em 2017; 11.907 em 2018; 10.060 em 2019; 8.113 em 2020
e 8.547 em 2021.
Fonte de dados: Corregedoria-Geral do MPDFT.

MPDFT em números
Quantitativos de movimentos e atos praticados em 2021
		

Tipo de feito

Físicos		 Eletrônicos

Ações cíveis ajuizadas: 804

Audiências e sessões: 43.639

97			707
53

1.470

Ações criminais ajuizadas: 23.544
192			23.352

3.113

Plenários do júri realizados: 506
0			506

Atendimentos ao público: 39.922
36.809		

42.169

TACs e acordos firmados:6.105
653			

Fonte de dados: Corregedoria-Geral do MPDFT.

5.452

MPDFT em números
Quantitativos de movimentos e atos praticados em 2021
		

Tipo de feito

Físicos		 Eletrônicos

Recursos: 21.950
29

Manifestações: 553.945
54

21.921

Proposta de pena, medidas, remissão: 7.136

8.961		 544.984

3			7.133

Despachos: 65.465

Baixas: 72.950

59.426		 6.039

5.825		 67.125

Alegações finais, contestações, réplicas: 20.504
4			20.500

		

Ciências: 495.120
19.851		 475.269

Fonte de dados: Corregedoria-Geral do MPDFT.

Palavra do secretário de planejamento
O ano de 2021 foi marcado pelo desafio de encerrar o ciclo do planejamento estratégico. Inicialmente previsto para dez anos, devido à
pandemia, foi necessária a prorrogação por mais um ano. Dessa forma, o ano de 2021 encerrou o ciclo do planejamento estratégico (2010-2020).
Enfrentamos esse ano com determinação, dinamismo e força, com a mesma pretensão dos anos anteriores de alcançar os resultados e as
metas planejadas, como também de dar uma resposta cada vez mais efetiva e satisfatória para a sociedade, cumprindo a missão e visão de futuro
com as quais estivemos comprometidos. Buscamos neste Relatório de Gestão Estratégica 2021 apresentar uma nova abordagem de mensuração
dos resultados, com o propósito de demonstrar um registro mais qualitativo dos objetivos estratégicos atingidos voltados ao atendimento das
demandas do cidadão.
O sucesso foi a resposta de um incansável trabalho e de extrema atenção a todos os objetivos previstos no nosso Planejamento Estratégico
(2010-2020), focado na nossa meta de estabelecer uma cultura voltada para resultados. Podemos comemorar os onze anos de uma trajetória de
grandes realizações.
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Mais do que uma realidade, o planejamento estratégico consolidou avanços significativos na Instituição, agregou pessoas em prol de um
mesmo propósito, aperfeiçoou as nossas atividades internas e externas e fortaleceu a governança Institucional.
Assim, nos sentimos preparados para a construção de um novo ciclo de planejamento estratégico para o período de 2022-2026. Este foi
definido de forma colaborativa com a sociedade e integrantes do MPDFT e com ênfase cada vez maior no cidadão e nas entregas à sociedade.
Levaremos para o próximo ciclo o aprendizado até aqui alcançado e seguiremos firmes com a inspiração de buscar a excelência e desenvolver um trabalho ainda mais promissor atuando para transformar em realidade os direitos da sociedade.

José Joaquim Vieira de Araújo

Anexo

Termos de Cooperação Técnica celebrados em 2021
INSTITUIÇÃO

OBJETO

MPME

TCT: Termo de Cessão de Uso Gratuito do Sistema AUDIVA.

MJSP/ TJDFT/
SENAJUS

TCT: estabelecer cooperação entre os partícipes com o objetivo de prover apoio técnico e institucional para o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Enfrentando a Violência perpetrada por Parceiro íntimo (VPP).

MPRN

TCT: Cessão do software “Sistema Eleitoral — VOTUS” ao MPRN.

TJDFT
CNMP
GDF / TJDFT

PMDF

CFM
MPT/PRT 10ª

TCT: estabelecer cooperação técnica e institucional entre o TJDFT, por intermédio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e de Cidadania da Central Judicial do Idoso (CJI), o MPDFT, a DPDF e o MMFDH, visando a parceria e ações integradas e projetos para promoção dos direitos da pessoa idosa.
Termo de Adesão - Adesão ao Acordo de Cooperação firmado entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério
Público Federal, por intermédio da Procuradoria-Geral da República, e a Escola Superior do Ministério Público da União, visando à conjugação de esforços para a execução do projeto “Respeito e Diversidade”.
Protocolo de Cooperação Interinstitucional – Para manutenção do Núcleo de Atendimento Integrado – NAI.
TCT: visa estabelecer critérios de acesso recíproco e interoperabilidade de sistemas corporativos informatizados da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sendo o acesso via webservice ou senha
de acesso, bem como aprimorar, desenvolver e dar suporte a métodos de análises de dados, pesquisas e investigações promovidas pelos partícipes, garantindo assim maior eficácia no desempenho das atribuições do Ministério Público e PMDF.
TCT: visa ao desenvolvimento institucional dos partícipes, mediante a implementação de ações de apoio mútuo e de atividades de interesse comum, por meio do intercâmbio de informações técnico-científicas ligadas às áreas de saúde, sem prejuízo
da ação individual e independentemente de cada um dos partícipes.
TCT: tem o objetivo de estabelecer mútua cooperação para implementação da Política Nacional do Trabalho do Preso e Egressos do Sistema Prisional - PNAT no Distrito Federal, por meio do “Projeto de Ação Integrada – Sistema Prisional”.

SENAC

TCT: para operacionalização do Restaurante-Escola Senac nas dependências do MPDFT.

TJDFT / DPDF /
SEC. da Mulher

TCT: Programa Mulher Segura e Protegida/Casa da Mulher Brasileira.

TJDFT / SEE / SMDF /
SSP / SEJUS

TCT: estabelecer um regime de cooperação mútua entre os partícipes, visando à atuação em conjunto na divulgação, promoção e formação acerca da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e dos direitos das mulheres em situação de violência doméstica, afetiva e familiar tendo como público-alvo a comunidade escolar (profissionais da educação, estudantes, familiares, responsáveis e outros) das escolas públicas do Distrito Federal e profissionais que atuam nas instituições partícipes no âmbito do
Programa “Maria da Penha vai à Escola: educar para prevenir e coibir a violência contra a mulher”.

MPSP

CNMP

GUATAC
CADE
MPMG
ABIN

TCT: visa estabelecer formas de cooperação entre os partícipes para a realização das missões atribuídas pelo ordenamento jurídico ao Ministério Público, tais como a proteção do patrimônio público, a prevenção e o combate à corrupção, a lavagem de
dinheiro e outros crimes relacionados, de forma a aprimorar, desenvolver e dar suporte a métodos de análises de dados, pesquisas e investigações promovidas pelos partícipes.
Termo de Adesão: tem por escopo a adesão ao acordo de cooperação celebrado entre o CNMP, o Instituto Arapyaú de Educação e Desenvolvimento Sustentável e a ABRAMPA, que tem por objetivo possibilitar aos Ministérios Públicos brasileiros o acesso a dados e informações sobre a cobertura vegetal e o uso da terra no Brasil, o intercâmbio de conhecimento e experiências,
ferramentas e metodologias de interesse estratégico para promover a proteção, conservação, recuperação e o desenvolvimento sustentável dos biomas brasileiros, no âmbito do Projeto MapBiomas.
TCT: receber alunos do curso de Direito da FACULDADE PROJEÇÃO DE CEILÂNDIA – FAPRO, nas dependências físicas da Promotoria de Justiça de Ceilândia, para o cumprimento de estágio obrigatório, que consiste em prestar assistência judiciária gratuita
a autores de fatos criminosos e participação em audiências de acordo não persecução penal.
TCT: ampliação da comunicação entre o CADE e o MP, de modo a imprimir-se maior agilidade e efetividade nas ações de repressão às práticas de cartel etc.
TCT: cessão do software “Sistema Robocon, o Robô do Consumidor”, criado pelo MPDFT, ao MPMG, para captar as demandas
registradas em órgãos de proteção ao consumidor de forma automatizada, realizar triagem inteligente das demandas e simplificar o exame de demandas pelo especialista.
Termo de Adesão: adesão ao ACT celebrado entre o CNMP e a ABIN, que tem por objeto a cooperação recíproca em áreas de
interesse e competência das partes, no que diz respeito à atividade de inteligência; à proteção de conhecimentos sensíveis; ao
intercâmbio de dados e conhecimentos de inteligência etc.
TOTAL: 18 Acordos de Cooperação

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