
“Planejar é a certeza de alcançar seus ideais.”

José Joaquim Vieira de Araújo
Secretário de Planejamento

 
“O planejamento estratégico no MPDFT

é um sucesso na nova visão de
trabalho da Instituição.”

Leonardo Roscoe Bessa
Procurador-geral de Justiça

Acesse o conteúdo do relatório anual de gestão 
estratégica pelo QR Code ou digite

www.mpdft.mp.br/site/gestaoestrategica 
 

Esta é uma publicação da Secretaria de Planejamento.
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Ministério Público do DF e Territórios

Consolidar-se como referência na proteção dos direitos do cidadão
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Compromisso com a Sociedade


