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60 anos do MPDFT, você faz parte dessa história

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT completou 60 anos, um
marco histórico, seis décadas de muita competência. Nasceu junto com a atual Capital Federal
e  vem  desenvolvendo  as  suas  atribuições  constitucionais  e  legais  de  forma  eminente  e
coerente, valorizando princípios institucionais caros, como a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional, bem como toda a gente que se envolve e se doa na persecução de
suas  finalidades,  em  suas  várias  formas  de  acolhimento,  fiscalização,  controle  e
acompanhamentos processuais e extraprocessuais.

Realmente, não é todo dia que uma instituição comemora 60 anos. É uma data muito
bonita, relevante, são bodas de diamante. Combina com essa estimada instituição conhecida
como MPDFT, pois denota a força, a beleza, a firmeza e o valor que representa perante toda a
sociedade local, até porque o nascimento do Ministério Público na Capital Federal veio junto
com a fundação da própria cidade de Brasília, revelando o nível de consolidação atingido.

A missão é gigante, a tarefa também é para gigante. São muitos os desafios, e essa sigla
MPDFT representa  muito,  para  alguns,  um quarto  poder.  Perante  a  Constituição  Federal
(BRASIL,  1988),  nos  termos  do  artigo  127,  caput, “o  Ministério  Público  é  instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica,  do regime democrático e dos interesses sociais  e individuais indisponíveis." Para
outros tantos,  na prática,  o  Órgão Ministerial  representa,  por  meio de suas  especializadas
Promotorias  e  Procuradorias,  saúde,  educação,  transparência,  seriedade,  compromisso,  paz
social,  legalidade,  moralidade,  integridade,  dignidade,  retidão,  sinônimo  de  refúgio,
dignidade, ultima ratio, vida.

Com efeito,  o Ministério  Público do Distrito  Federal  e  Territórios,  ao longo de sua
história, conquistou o respeito na cidade e se consolidou como uma instituição cujo valor e
estima  transcendem a  letra  da  lei.  Isso  porque  se  faz  presente  na  prática,  no  dia  a  dia,
enfrentando dificuldades, com seus membros atuantes promovendo Justiça, esse bem de valor
inestimável, mediante a conquistada autonomia funcional e administrativa de seus integrantes
de  carreira,  que  ingressam  com  provas  e  títulos  e  assim  representam  e  personificam  a
instituição, dando-lhe voz e orgulho, destacando-se a gestão administrativa e financeira da
Administração Superior do MPDFT, comandada com maestria pela Procuradoria-Geral de
Justiça, órgão máximo da instituição.

Mas toda a gente envolvida comemora alegremente agora os 60 anos do MPDFT. Sim,
estamos aniversariando todos: os Promotores, já referidos; os analistas, profissionais de alta
qualificação  técnica,  que  empenham  o  seu  esforço  intelectual  em  prol  da  realização  da
finalidade  da  instituição,  honrando-a  com  suas  trajetórias  de  estudo  e  formação  nas
multiformes  áreas  do  conhecimento;  os  técnicos,  que  se  envolvem  e  apoiam  com  seus
diferentes  olhares  sob  a  não  menos  importante  área  administrativa  com  sua  gama  de
atribuições; os terceirizados, que dão suporte em suas múltiplas competências; os estagiários
que, a pretexto de aprender, acabam também ensinando e deixando sempre um pouquinho de
si;  os  colaboradores,  que  se  doam,  voluntariam-se  e  levam  para  si  decerto  experiências
indeléveis de alguma área do saber técnico ou científico em sua maioria, mas não excludente,
e  sim  inclusivo,  o  saber  jurídico,  além  daqueles  que  já  se  aposentaram  e  merecem  ser
lembrados pela contribuição e eterno legado na construção dessa história.  

Grande mérito tem o MPDFT, pois, ao longo de sua existência  como instituição, não
deixou  de  se  modernizar,  adotando  uma  gama  de  tecnologia  e  sistemas,  a  exemplo  do



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

“Tabularium” e do “Neogab”, com todo o processamento eletrônico dos feitos. Entramos em
teletrabalho e atendimento remoto. As demandas vêm sendo prontamente atendidas com a
solução  digital  e  até  as  nossas  carteirinhas  do  plano  de  saúde  já  são  virtuais.  Mas  nós
continuamos reais, nós que ali trabalhamos, que nos sentimos parte do todo, que damos a
nossa contribuição, que somos agraciados com cursos, capacitação e treinamento, além de
todo  um reconhecimento.  Nós, que  demos  um  show de  adaptação  em meio  a toda  uma
pandemia que se enfrenta.

Enfim,  o  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios  completou  60  anos,
desempenhando as suas  atribuições de forma louvável,  engrandecendo aqueles que têm o
orgulho de trabalhar numa instituição tão diferenciada, forte, respeitada. Todos os envolvidos
têm  a  honra  de  dar  a  sua  contribuição,  empenhando  seus  dons,  talentos,  esforços,
intelectualidade e bravura, com o desejo permanente de que o Órgão Ministerial continue essa
Instituição  séria,  cumpridora  do  seu  mister,  merecedora  do  permanente  prestígio  social
experimentado, agora também mais moderna, eletrônica e ao mesmo tempo acolhedora de
gente.  Pois  tudo  é  feito  por  gente,  sobre  gente  e  voltado  para  gente.  Parabéns  para  o
Ministério Público! Parabéns para a gente! Pois a trajetória de sucesso do MPDFT na defesa
da sociedade do Distrito Federal tem sido possível graças ao trabalho e dedicação de cada um
de nós.
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