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PALAVRA DA PROCURADORA-GERAL 
DE JUSTIÇA

A dinâmica das transformações sociais exige das organi-
zações cada vez mais agilidade e capacidade de adapta-

ção a novos cenários, à atualização das leis, aos recursos e tecnologias 
que nem sequer existiam dez anos atrás. As formas de atendimento 
e relacionamento com o cidadão precisam ser revisadas, assim como 
inúmeros outros processos, nas mais diversas áreas de atuação do 
Ministério Público brasileiro.

Nesse sentido, o Planejamento Estratégico do MPDFT para o de-
cênio 2010-2020 tem sido imprescindível ao fortalecimento da atuação 
ministerial, do exercício das atribuições constitucionais e do alcance 
dos objetivos estratégicos que são essenciais à promoção da Justiça, 
da cidadania e da igualdade. 

Ao estabelecer diretrizes alinhadas às perspectivas do público 
interno, da sociedade civil, de setores governamentais e de organis-
mos internacionais, a instituição procura atuar em consonância com as 
melhores práticas e com a busca de resultados voltados ao desenvolvi-
mento social, ao fortalecimento da cidadania e à garantia dos direitos 
individuais. 

Tais resultados são acompanhados regularmente pelas áreas 
competentes e demonstram percentuais de cumprimento dos objetivos 
estratégicos acima de 90%, em quase todos os anos, de acordo com o 
painel de contribuição. Trata-se de demonstração inequívoca de que a 
instituição mantém o foco nos objetivos organizacionais e na busca do 
aprimoramento contínuo. 

Os números apresentados neste documento espelham o traba-
lho das áreas meio e da atividade-fim. Ao definir indicadores que per-
mitem medir o desempenho de iniciativas fundamentais à proteção do 
cidadão, este MPDFT procurou abarcar as temáticas mais relevantes à 
melhoria dos serviços e à fiscalização das leis. Entre elas, merecem des-

taque a defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e da ordem 
urbanística; o combate à criminalidade, à impunidade e à corrupção; a 
proteção da criança e do adolescente; a promoção da acessibilidade e 
a garantia do direito à saúde, à educação e à segurança pública. 

Ao analisar, de forma criteriosa, os números e gráficos que inte-
gram este relatório, é possível compreender a dimensão da responsabi-
lidade deste Ministério Público perante a sociedade do Distrito Federal. 
Responsabilidade que tem sido ampliada a partir da criação de mais 
ofícios, da implementação de novos serviços e de formas de atendimen-
to ao cidadão e da ampliação dos canais de comunicação. 

Além disso, é importante destacar o olhar inovador que tornou 
o MPDFT precursor em iniciativas como o acompanhamento da gestão 
orçamentária do governo local e a proteção dos dados pessoais, em 
âmbito nacional. Esta última tem projetado a Instituição na imprensa 
internacional, por meio de ações que visam à defesa do cidadão con-
tra a prática de crimes cibernéticos, principalmente nas relações de 
consumo. 

Ao finalizar, é importante informar que o MPDFT dedica-se nes-
te momento à revisão do Mapa Estratégico, que encerra o período de 
execução em 2020, e à adequação de seu Planejamento aos princípios 
e diretrizes que regem o Planejamento Estratégico Nacional do Minis-
tério Público.

Com isso, a expectativa é promover o Ministério Público do Dis-
trito Federal e Territórios a um novo patamar na prestação de serviços, 
sempre com foco na busca da excelência, na aproximação com o cida-
dão e no cumprimento da missão constitucional. 

Boa leitura!

Fabiana Costa Oliveira Barreto

Início  |  Sumário
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APRESENTAÇÃO

E ste relatório tem por objetivo apresentar os resultados al-
cançados pela Gestão Estratégica em 2018, ano em que 

completa oito anos de execução. O trabalho realizado demonstra o 
sucesso da soma de esforços realizados por todos os integrantes da 
instituição e o avanço institucional com relação à melhoria das meto-
dologias utilizadas e dos resultados alcançados até o momento.

Em 2018 foram feitos ajustes na metodologia para acompanha-
mento dos painéis de contribuição das unidades com a realização de 
61 reuniões tático-operacionais, a fim de alinhar o desdobramento da 
estratégia, por meio de programas, projetos e iniciativas.

Para os ajustes realizados na metodologia, fez-se necessário tra-
zer, a todos os envolvidos no processo de elaboração do planejamento, 
o alinhamento com relação aos conceitos de iniciativa, demanda e ro-
tina, ações que, até o momento, para consolidar a cultura de planeja-
mento, eram incluídas nos painéis de contribuição.

A opção feita pela equipe técnica da Secplan, como alternativa 
para o aprimoramento do tratamento das informações, foi por manter 
nos registros apenas as iniciativas, reforçando, assim, a maturidade 
gerencial com relação à gestão estratégica.

Dentro desta nova perspectiva de trabalho, constatou-se uma 
diminuição no número de iniciativas da análise evolutiva, mas destaca-
-se também o aumento na qualidade e nos impactos dos programas, 
projetos e ações registradas na ferramenta.

Além disso, foi criada uma lista de objetivos tático-operacionais 
a fim auxiliar e padronizar o preenchimento das iniciativas do planeja-
mento no Painel de Contribuição 2019 e, consequentemente, permitir 
a melhoria na qualidade das análises das informações.

Importante citar que a Secretaria de Planejamento conta com 33 
projetos em execução elaborados com metodologia própria, mostran-
do, assim, um MPDFT mais proativo e assertivo na consecução de sua 
missão e na busca da visão de futuro.

É notório quando um processo de planejamento atinge um grau 
de sucesso, os desafios se tornam cada vez mais evidentes. Em 2019, e 
no ano de 2020, temos de elaborar o projeto de gestão estratégica para 
os próximos 10 anos (2020-2029), com uma visão cada vez mais focada 
em proatividade, resolutividade, transparência, inovação e cooperação 
nas ações perante a sociedade.

Por fim, a equipe técnica da Secretaria de Planejamento parti-
cipou dos eventos realizados pelo CNMP para a definição do Planeja-
mento Estratégico Nacional (PEN), pois a metodologia utilizada será 
adaptada à realidade da instituição e adotada para a revisão do Plane-
jamento Estratégico do MPDFT.
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Promover a justiça, a democracia, a cidadania e a dignidade humana, atuando para transformar em realidade os direitos da sociedade.
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http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/gestao_estrategica/material_secplan/como_ler_mapa_estrategico_mpdft.pdf
http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/gestao_estrategica/material_secplan/como_ler_mapa_estrategico_mpdft.pdf
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ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS

 Relevantes também foram as iniciativas realizadas para a pro-
teção dos direitos coletivos e individuais indisponíveis. Nesse tema 
podemos destacar o trabalho realizado pelo MPDFT na Central Judicial 
do Idoso, em que foram atendidos aproximadamente 5.000 idosos de 
janeiro a setembro de 2018.

 Com relação às iniciativas voltadas à defesa do patrimônio públi-
co, em 2018, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público 
e Social (Prodep) teve destaque a atuação em repressão, responsabi-
lização e recuperação de danos ao patrimônio público. Além disso, a 
promotoria conseguiu economizar R$ 32.916.858,74 com prevenção e 
detecção precoce de ilícitos contra o patrimônio público e a probidade 
administrativa.

 Na preservação do meio ambiente, cabe ressaltar o acordo de 
adesão feito pelo MPDFT ao termo de cooperação técnica firmado com 
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e mais 16 Ministérios 
Públicos Estaduais. A celebração do acordo disponibiliza o aplicativo 
“Água para o futuro”, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso (MPMT), visando ao desenvolvimento de ações conjuntas e 
de apoio mútuo às atividades relativas ao mapeamento e à identificação 
de irregularidades ambientais em nascentes.

 No combate ao crime organizado, o MPDFT, em conjunto com 
a Polícia Civil do DF, realizou busca e apreensão e cumprimento de 
mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa Primeiro 
Comando da Capital (PCC), por meio da “Operação Fora do ar”. Foram 
realizadas, também em 2018, operações contra facções criminosas que 
tentam se instalar no Distrito Federal.

 Além disso, participou de operação para desarticular organiza-
ção criminosa, atuante do Distrito Federal e em Goiás, que praticava 
comércio ilegal de amas e munições de uso restrito.

 Na análise crítica dos resultados, levaremos em consideração as 
quatro perspectivas definidas no mapa estratégico, o que permitirá uma 
análise abrangente e crítica dos 28 objetivos estratégicos, da missão e 
da visão de futuro do MPDFT.

 Na perspectiva Compromisso com a sociedade, que contempla 
os valores e a missão institucional, “promover a justiça, a cidadania e a 
dignidade humana, atuando para transformar em realidade os direitos 
da sociedade”, constatamos que durante os oito anos de execução da 
gestão estratégica, a percepção acerca da atuação do MPDFT, princi-
palmente no que diz respeito à eficácia do atendimento, quando da 
utilização dos serviços da instituição pelos cidadãos, apresentou uma 
avaliação positiva e crescente de 75% para 98% entre os anos de 2013 
a 2017, mantendo-se o nível de excelência de satisfação no ano de 2018 
em 98%.

 Seguindo essa análise, alinhada a nossa visão de futuro, “con-
solidar-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”, a perspectiva Resultados para a sociedade 
segue a tendência no aumento de realizações de audiências e reuni-
ões por parte da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão, com 
consequente expedição de acordos e recomendações, nos seguintes 
quantitativos, nos anos de 2016, 2017 e 2018, respectivamente, 33, 53 
e 63.

 Cabe destacar que, do total de iniciativas realizadas pela insti-
tuição em 2018, 44% foram realizadas na perspectiva Resultados para 
a sociedade, com a contribuição de 63% do total de ofícios deste Minis-
tério Público, sendo 42,9% somente no Objetivo Estratégico “Cidadania 
Fortalecida”.
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ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS
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Dentro do objetivo estratégico Crianças e adolescentes prote-
gidos, a Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude 
registrou aumento de aproximadamente 37% no total de iniciativas 
extrajudiciais, em comparação com 2017. No objetivo estratégico de 
fiscalização das políticas públicas, o MPDFT realizou um total de 43 
iniciativas extrajudiciais em 2018.

 Para que o MPDFT possa cada vez mais cumprir a sua missão e 
o alcance do compromisso com a sociedade, várias são as estratégias 
dentro da perspectiva Atividades Internas. Os objetivos dessa perspec-
tiva buscam maior celeridade nas rotinas operacionais, aprimoramento 
da estrutura física e organizacional e assessoramento técnico e pericial, 
conciliação entre independência funcional dos membros e as diretrizes 
da instituição e aprimoramento da integração e o relacionamento do 
MPDFT com os órgãos estratégicos e com a sociedade. Em 2018 essa 
perspectiva conta com 217 iniciativas, o que representa 38% do total 
de iniciativas para o ano.

Destacamos, ainda, o Processo Judicial Eletrônico, que já foi im-
plantado em 141 ofícios da instituição, representando aproximadamen-
te 40% do total de ofícios.

 Ainda nas atividades internas, temos indicadores e metas vol-
tados para a gestão financeira, que tem como destaque para 2018 a 
otimização de recursos, tornada possível por meio do projeto de rodízio 
de veículos para estabelecer o uso equitativo da frota. Esse projeto ge-
rou economia de 39% no custo de manutenção da frota (considerando 
os veículos envolvidos no rodízio), em relação ao ano de 2017.

 Na perspectiva de Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia, 
houve alteração no método de cálculo do indicador Retenção de talen-
tos para que fosse possível verificar a capacidade efetiva do MPDFT em 
reter seus talentos. O que se percebe, após a alteração da fórmula, é 
a manutenção da significativa capacidade da instituição em reter seus 
talentos, com os seguintes percentuais: 2016 com 99%, 2017 com 97%, 
mantendo o padrão no ano de 2018 com 98% de capacidade instalada.

 Em relação à tecnologia, definida na nossa estratégia em possuir 
sistemas de informação integrados, os esforços do MPDFT estão volta-
dos principalmente para a interação direta do membro na realização 
do seu trabalho, por meio de ferramentas focadas na plataforma web, 
bem como a implementação de soluções de integração com o Proces-
so Judicial Eletrônico a ser implantado em todas as áreas da justiça. A 
tecnologia da informação do MPDFT possui um plano diretor que nos 
últimos quatro anos vem apresentando resultados acima de 90% de 
execução, sendo que em 2018 o valor mensurado foi de 93%.

Noventa e um por cento de cumprimento dos objetivos estraté-
gicos indica que estamos no caminho desenhado para alcançar nossa 
visão de futuro, isto é, que a estratégica está estabelecida em toda a 
instituição, visto que, a cobertura do desdobramento da estratégia no 
que se refere a planos táticos está em 91% de suas unidades e o índice 
de cumprimento desses planos, alcançou 83% em 2018.

O MPDFT segue a cada dia mais atento às mudanças no am-
biente, para acompanhar as inovações tecnológicas, desenvolver as 
competências necessárias para continuar alcançando os resultados e 
fomentar a gestão de riscos para conseguir se antecipar aos desafios 
que se apresentarem ao longo da gestão da estratégia.

Confira a seguir os objetivos estratégicos e seus indicadores.
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COMO LER O RELATÓRIO

Método de cálculo

Explicação de como se 
chegou ao resultado.

Gráficos

Visualize os resultados 
de todos os anos.

Navegação

Clique nos itens do rodapé e vá para 
pontos diferentes do relatório.

Objetivos estratégicos

Veja o guardião, 
a  descrição e os 
indicadores de cada 
objetivo estratégico.

Cor das perspectivas do 
Mapa Estratégico do MPDFT. Destaques

Conheça algumas ações dos 
objetivos estratégico e clique 
nos links para acessar mais 
informações.

Início  |  Sumário
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Cumprimento dos objetivos estratégicos

Medir o grau de implementação do planejamento estratégico.

Método de cálculo: (total de indicadores mensurados / total de indicadores 
estabelecidos)*100

Resultado em 2018: 92%

Avaliação do trabalho do Ministério Público pela sociedade

Avaliar como a sociedade do Distrito Federal percebe a atuação do MPDFT como 
um todo.

Método de cálculo: pesquisa de opinião (% de pessoas entrevistadas que 
consideraram o atendimento como eficaz quando da utilização dos serviços da 
Instituição)

Resultado em 2018: 98%

Destaque

A Ouvidoria do MPDFT teve um aumento considerável no número de atendimentos 
recebidos pela Central. Em 2017, foram 5.609 e, em 2018, foram 9.636, o que representa 
um aumento de 71,8% nos atendimentos realizados.

Fonte: Ouvidoria

Fonte: Secretaria de Planejamento

IndIcadores

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

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

Missão:

Promover a justiça, a democracia, a 
cidadania e a dignidade humana, atu-
ando para transformar em realidade 

os direitos da sociedade.

Visão de futuro:

Consolidar-se como referência na proteção 
dos direitos do cidadão e na promoção da 

justiça, atuando com eficiência e transparên-
cia, a partir da integração com a sociedade.

Valores:

Facilidade de acesso, agilidade, disponi-
bilidade e cordialidade no atendimento, 

eficácia, eficiência, transparência, 
imparcialidade e proatividade.



Perspectiva
RESULTADOS PARA 
A SOCIEDADE
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Índice de acordos e recomendações

Medir a eficácia do MPDFT em atender às demandas imediatas do cidadão.

Método de cálculo: somatório de acordos realizados em audiências ou reuniões e 
recomendações expedidas pela PDDC

Resultado em 2018: 63

Iniciativas em defesa dos direitos do cidadão

Medir, por meio de iniciativas, a atuação do MPDFT na defesa dos direitos dos 
cidadãos bem como na promoção da cidadania.

Método de cálculo: somatório das iniciativas voltadas para a conscientização do 
cidadão.

Resultado em 2018: 71

Destaque

O Projeto Jovem Ouvidor é uma iniciativa da Ouvidoria que, por meio da interlocução 
com a comunidade, busca uma maneira mais criativa e efetiva de promoção da Justiça 
Social na comunidade escolar. O objetivo é estimular as ações de gestão participativa e 
a sensibilização da comunidade por meio do protagonismo juvenil dos estudantes do 
8º e 9º anos do ensino fundamental da rede pública, despertando os jovens para ações 
práticas, com foco no exercício da cidadania. Clique aqui e saiba mais sobre o projeto.

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Procuradoria Distrital dos Direitos dos Cidadãos (PDDC)

IndIcadores

Guardião: procurador distrital dos Direitos do Cidadão, José Eduardo Sabo Paes

CIDADANIA FORTALECIDA

Destaque

Clique aqui e conheça as recomendações expedidas pelo MPDFT em 2018.

Descrição: 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.

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/ouvidoria/relatorios/2018/ProjetoJOVEM_OUVIDOR_32.pdf
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/mpdft-acao/recomendacoes-menu
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Ações em defesa da cidadania

Quantificar as ações ajuizadas e os feitos internos instaurados em defesa dos 
direitos do cidadão.

Método de cálculo: somatório das ações em defesa dos direitos do cidadão 
instauradas no período pela PDDC (ações ajuizadas + feitos internos instaurados)

Resultado em 2018: 216

Fonte: Sisproweb

Procedimento de cálculo: Somam-se o número de movimentos do grupo Ações Ajuizadas (praticados em feitos 
externos) e os feitos internos instaurados (feitos novos no MP) no período pela Procuradoria Distrital dos 
Direitos do Cidadão.

Destaque

Em 2018, o MPDFT buscou dialogar com a sociedade e criar conteúdo de qualidade a 
partir das cartilhas elaboradas para conscientização sobre os direitos do cidadão. Ao 
todo foram produzidas e distribuídas 30.500 cartilhas. Clique aqui e confira.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/campanhas-e-publicacoes/cartilhas-menu
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Ações em defesa dos direitos de pessoas com deficiência

Medir a eficácia do MPDFT em atender às demandas imediatas do cidadão.

Método de cálculo: somatório de acordos realizados em audiências ou reuniões e 
recomendações expedidas pela PDDC

Resultado em 2018: 202

Iniciativas em defesa dos direitos coletivos e individuais indisponíveis

Medir, por meio de iniciativas, a atuação do MPDFT na defesa dos direitos coletivos 
e dos direitos individuais indisponíveis.

Método de cálculo: somatório das iniciativas voltadas para a defesa dos direitos 
coletivos e dos direitos individuais indisponíveis

Resultado em 2018: 19

Destaque

A Comissão de Proteção dos Dados Pessoais e a Promotoria de Justiça de Defesa do 
Consumidor (Prodecon) conseguiram o congelamento, em tempo recorde, do domínio 
do site Consulta Pública. O portal, disponível no domínio btcmt.com.br, fornecia 
livremente dados pessoais de brasileiros. Essa atuação demonstra que o Ministério 
Público está atento à proteção dos dados pessoais e atua para defendê-los, seja na via 
extrajudicial, seja na judicial. Saiba mais.

Fonte: Painéis de contribuição Fonte: Sisproweb

IndIcadores

Guardiã: promotora de Justiça Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro

Descrição: Assegurar a defesa e a execução dos direitos coletivos e dos direitos individuais 
indisponíveis, tais como o direito à vida, à educação, à saúde, 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.

DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS 
INDISPONÍVEIS PROTEGIDOS

Procedimento de cálculo: Somam-se o número de movimentos do grupo Ações Ajuizadas (praticados em feitos 
externos) e os feitos internos instaurados (feitos novos no MP) no período pela Promotoria de Justiça da Pessoa 
com Deficiência.

Destaque

O MPDFT, como forma de garantir os direitos da população com algum tipo de incapacidade 
ou deficiência permanente, tem atuado para reduzir as barreiras arquitetônicas desses 
mais de 400 mil cidadãos. A Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência 
(Proped), em 2018, assinou acordos com a Feira dos Importados, o Venâncio 2000, o 
Pátio Brasil Shopping e o Espaço Itaú de Cinema, visando garantir a acessibilidade 
desses locais. Saiba mais.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/nucleos-e-grupos/comissao-de-protecao-dos-dados-pessoais
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/mpdft-acao/termos-de-ajustamento-de-conduta/10472-promotoria-de-justica-da-pessoa-com-deficiencia-proped
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Ações em defesa do idoso

Quantificar as ações ajuizadas e os feitos internos instaurados na fiscalização e no 
cumprimento da Lei do Idoso.

Método de cálculo: somatório de ações em defesa do idoso instauradas no período 
pela PJ da Pessoa Idosa (Ações ajuizadas + Feitos internos instaurados)

Resultado em 2018: 284

Fonte: Sisproweb

Destaque

A Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso (Projid) conseguiu decisão liminar, por meio 
de uma Ação civil pública contra o Transporte Urbano do DF (DFTrans) para assegurar 
a gratuidade na utilização de todos os assentos no transporte público para os idosos 
com idade igual ou superior a 65 anos. Saiba mais.

Procedimento de cálculo: Somam-se o número de movimentos do grupo Ações Ajuizadas (praticados em feitos 
externos) e os feitos internos instaurados (feitos novos no MP) no período pela Promotoria de Justiça da Pessoa 
Idosa.

Destaque

O MPDFT recebeu o prêmio de terceiro lugar na categoria Transformação Social com 
o projeto Pai Legal – Identidade Legal. O prêmio é promovido pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público e premia práticas de todos os Ministérios Públicos com impacto 
social. Saiba mais.

Ações de responsabilidade parental

Medir a efetividade do MPDFT por meio do quantitativo de ações de reconhecimento 
espontâneo de paternidade.

Método de cálculo: somatório das atividades que geraram registro voluntário de 
paternidade

Resultado em 2018: 740

Fonte: Programa Pai Legal

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10391-idosos-ganham-direito-a-gratuidade-em-todos-os-assentos-no-transporte-publico
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10318-projetos-do-mpdft-sao-reconhecidos-nacionalmente-no-premio-cnmp-2018
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Ações em defesa do patrimônio público

Quantificar as ações ajuizadas e os feitos internos instaurados na proteção do 
patrimônio público.

Método de cálculo: somatório de ações instauradas no período pelas PJ de Defesa 
do Patrimônio Público e Social e pelas PJ Regionais de Defesa do Patrimônio 
Público (Ações ajuizadas + Feitos internos instaurados)

Resultado em 2018: 1.029

Iniciativas em defesa do patrimônio público

Medir, por meio de iniciativas, a atuação do MPDFT na proteção do patrimônio público.

Método de cálculo: somatório de iniciativas voltadas para a defesa do patrimônio público.

Resultado em 2018: 3

Fonte: Sisproweb

IndIcadores

Guardião: promotor de Justiça Roberto Carlos Silva

Descrição: 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.

Destaque

A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público estabeleceu seu Mapa Tático 
(2018-2020) para planejar e acompanhar a execução de iniciativas voltadas à defesa 
do Patrimônio Público. Como principais resultados teve destaque a economia de 
R$ 32.916.858,74 aos cofres públicos com a prevenção e detecção precoce de ilícitos 
contra o patrimônio público e a probidade administrativa. Foram firmados 4 protocolos 
para estabelecer plano de investigação e atingir ampla proteção ao patrimônio público, 
com a penalização dos responsáveis pelos ilícitos, recuperação dos ativos desviados 
e tomadas de medidas preventivas para evitar novas fraudes nos seguintes temas: 
Contratos de resíduos sólidos, Contratos de vigilância na Secretaria de Saúde, Formação 
de cartel nas licitações do metrô e Sistema de Bilhetagem Automática. Saiba mais.

PATRIMÔNIO PÚBLICO PROTEGIDO

Fonte: Painéis de contribuição

Destaque

O projeto “Nós podemos muito mais” é uma iniciativa da Coordenadoria Executiva de 
Medidas Alternativas do MPDFT que visa indicar às promotorias de Justiça a destinação 
de recursos às redes de instituições sociais parceiras do MPDFT. Os valores são 
destinados para as ações de cunho social desenvolvidas na comunidade e decorrem 
de prestações pecuniárias advindas de penas alternativas e de multas civis aplicadas 
em processos de improbidade administrativa. Confira aqui alguns resultados.

Procedimento de cálculo: Somam-se o número de movimentos do grupo Ações Ajuizadas (praticados em feitos 
externos) e os feitos internos instaurados no período pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Público e Social (incluindo o Núcleo de Análise e Distribuição de Feitos da Prodep) e as Promotorias Regionais 
de Defesa do Patrimônio Público – Proregs.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10239-apos-pedido-do-mpdft-gdf-veta-pl-que-favorecia-fraudes-no-sistema-de-bilhetagem-do-df
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/programas-e-projetos-menu/projeto-nos-podemos-muito-mais
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Iniciativas em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e
ordem urbanística

Medir, por meio de iniciativas, a atuação do MPDFT na proteção do meio ambiente, 
patrimônio cultural e ordem urbanística.

Método de cálculo: somatório de iniciativas voltadas para a proteção do meio 
ambiente, patrimônio cultural e ordem urbanística

Resultado em 2018: 19

Ações em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e
ordem urbanística

Quantificar as ações ajuizadas e os feitos internos instaurados na defesa do meio 
ambiente, patrimônio cultural e ordem urbanística.

Método de cálculo: somatório de ações instauradas no período pelas Prodemas e 
Prourbs (Ações ajuizadas + Feitos internos instaurados)

Resultado em 2018: 818

Fonte: Sisproweb

IndIcadores

Guardiã: promotora de Justiça Marta Eliana de Oliveira

Descrição: Zelar, proteger, preservar e agir na defesa do meio ambiente.

Destaque

No mês do Meio Ambiente de 2018, o MPDFT veiculou 
nas redes sociais a campanha “Recicla, Brasília” 
para conscientizar a população sobre a importância 
de reduzir a produção de lixo e de colaborar com a 
reciclagem. Confira as peças da campanha.

MEIO AMBIENTE PRESERVADO

Fonte: Painéis de contribuição

Procedimento de cálculo: Somam-se o número de movimentos do grupo Ações Ajuizadas (praticados em feitos 
externos) e os feitos internos instaurados no período pelas Prodemas e Prourbs.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/campanhas-e-publicacoes/campanhas-menu/10179-campanha-recicla-brasilia
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Índice de cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
 em defesa do meio ambiente

Medir o cumprimento dos TACs em defesa do meio ambiente.

Método de cálculo: somatório dos procedimentos internos arquivados para 
acompanhamento dos TACs

Resultado em 2018: 2

Fonte: Prodema

Fonte: Prodema

 Índice de frequência ao curso de Educação Ambiental

Medir a frequência das pessoas que realizaram o curso de Educação Ambiental 
proposto na transação penal.

Método de cálculo: número de treinados no curso proposto na transação penal / 
Total de treinandos encaminhados pela transação penal (total de RIS*) * 100

Resultado em 2018: 63,4%

* RIS – Relatório de Investigação Social.
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Método de cálculo: somatório de requerimentos de medidas protetivas

Resultado em 2018: 82

Método de cálculo: somatório de requerimentos de prisão

Resultado em 2018: 257

Ações de combate à violência doméstica

Método de cálculo: somatório de requerimentos de prisão.

Resultado em 2018: 6.791

IndIcadores

Guardiã: promotora de Justiça Marya Olímpia Pacheco

CRIMINALIDADE COMBATIDA

Fonte: Corregedoria-Geral

Fonte: Corregedoria-Geral

Fonte: Corregedoria-Geral

Somatório de denúncias oferecidas

Somatório de requerimentos de medidas protetivas

Atuar nos inquéritos policiais, nos processos criminais, bem como extrajudicialmente, 
em busca de soluções que promovam a diminuição da criminalidade.

Somatório de requerimentos de prisão
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Redução dos procedimentos policiais das promotorias
com atuação criminal

Medir a atuação do MPDFT no combate à criminalidade, por meio da diminuição 
entre o tempo da notícia do delito e o oferecimento da denúncia ou a promoção 
de arquivamento.

Método de cálculo: percentual de feitos com tempo entre o recebimento do 
inquérito e a denúncia ou arquivamento inferior ou igual a 30 dias.

Resultado em 2018: 59,6%

Fonte: Sisproweb

Destaque

Somente em 2018, o Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional e a PCDF 
realizaram quatro operações contra facções criminosas que tentam se instalar no DF, 
entre elas a operação “Fora do ar”, contra integrantes da facção criminosa do Primeiro 
Comando da Capital (PCC). Recentemente, também, o MPDFT integrou uma ação 
nacional contra integrantes do PCC; do Comando Vermelho (CV); do Terceiro Comando 
Puro (TCP), da Amigo dos Amigos (ADA); do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e da 
Okaida.

Iniciativas de combate à criminalidade

Medir, por meio de iniciativas, a atuação do MPDFT no combate à criminalidade.

Método de cálculo: somatório de iniciativas de combate à criminalidade executadas

Resultado em 2018: 43

Fonte: Painéis de contribuição

Destaque

Para tornar mais rápido o deferimento de medidas protetivas para 
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, o MPDFT lançou 
o “Guia de Avaliação de Risco para o Sistema de Justiça”. Material de 
orientação voltado, principalmente, para policiais civis que atuam 
na área de violência doméstica, será distribuído para as Delegacias 
de Polícia e demais instituições da rede de atendimento.

Procedimento de cálculo: Calculou-se o tempo, em dias, entre a data da primeira distribuição e a data da 
denúncia, utilizando-se da função DIAS360 do Excel. Calculou-se então a média aritmética simples utilizando-se 
a opção estatística descritiva das ferramentas de Análise de dados do Excel.Dos 18.236 inquéritos policiais com 
oferecimento de denúncia em 2018, 10.868, ou seja, 59,6% deles tiveram tempo entre a distribuição e denúncia 
inferior ou igual a 30 dias.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/nucleos-e-grupos/nucleo-de-controle-e-fiscalizacao-do-sistema-prisional-nupri
http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/imprensa/cartilhas/Guia_avaliacao_risco_sistema_justica_MPDFT.pdf


22

Relatório de Gestão Estratégica MPDFT | 2018

Início | Índice | Resultados para a Sociedade | Impunidade e corrupção combatidas 

Início  |  Sumário

Índice de impunidade combatida - ações ajuizadas

Medir a atuação do MPDFT no combate à impunidade e à corrupção por meio de 
pedidos julgados procedentes e ações ajuizadas.

Método de cálculo: somatório de pedidos julgados procedentes.

Resultado em 2018: 9

Iniciativas de combate à corrupção e à impunidade

Medir, por meio de iniciativas, a atuação do MPDFT no combate a impunidade e 
à corrupção.

Método de cálculo: somatório de iniciativas de combate à corrupção e à impunidade

Resultado em 2018: 11

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Sisproweb

IndIcadores

Guardião: coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), Flávio Henrique de Andrade

Descrição: Promover soluções que reduzam a sensação de que a punição de infratores é 
rara ou insuficiente.

IMPUNIDADE E CORRUPÇÃO COMBATIDAS Destaque

O Gaeco cumpriu, em 2018, mandados de busca e apreensão em endereços de oito 
investigados, bem como foram realizadas cinco prisões temporárias. A diligência teve 
como objetivo desarticular organização criminosa atuante no Goiás e Distrito Federal 
que praticava comércio ilegal de armas e munições de uso restrito.
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Índice de impunidade combatida – pedidos julgados procedentes

Medir a atuação do MPDFT no combate à impunidade e à corrupção por meio de 
pedidos julgados procedentes e ações ajuizadas.

Método de cálculo: somatório de pedidos julgados procedentes.

Resultado em 2018: 108

Fonte: Sisproweb

Fonte: Sisproweb

Ações de combate à corrupção

Medir a atuação no combate a corrupção e à impunidade por meio de ações 
iniciadas pelo MPDFT.

Método de cálculo: somatório de ações instauradas no período (ações ajuizadas + 
feitos internos instaurados)

Resultado em 2018: 35

Destaque

O Fest Rádio, concurso de criação de campanha publicitária 
voltado a estudantes de Comunicação, foi uma iniciativa da 
Rádio Transamérica, em parceria com o MPDFT e o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) para estimular 
os estudantes a produzir trabalhos para fortalecer o 
engajamento da sociedade em ações de prevenção e 
combate à corrupção. A campanha vencedora “Chega de 
jeitinho, mude o Brasil” foi veiculada na Rádio Alpha, Nova 
Brasil, BandNews e Rádio Nacional.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10395-fest-radio-2018-campanha-vencedora-de-combate-a-corrupcao-comeca-a-ser-veiculada
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10395-fest-radio-2018-campanha-vencedora-de-combate-a-corrupcao-comeca-a-ser-veiculada


24

Relatório de Gestão Estratégica MPDFT | 2018
Início | Índice | Resultados para a Sociedade | Crianças e adolescentes protegidos

Início  |  Sumário

Iniciativas em defesa da criança e do adolescente

Medir, por meio de iniciativas, a atuação do MPDFT na defesa da criança e do 
adolescente.

Método de cálculo: somatório de iniciativas em defesa da criança e do adolescente.

Resultado em 2018: 41

Fonte: Painéis de contribuição

Eficácia dos instrumentos extrajudiciais

Medir a eficácia da utilização dos instrumentos extrajudiciais previstos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA).

Método de cálculo: somatório de feitos internos instaurados.

Resultado em 2018: 808

Fonte: Sisproweb

IndIcadores

Guardião: coordenador administrativo das Promotorias de Justiça de Defesa da Infância 
e da Juventude, Renato Barão Varalda

Descrição: Proteger os direitos das crianças e dos adolescentes.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROTEGIDOS

Destaque

A Promotoria de Justiça de Execução de Medidas Socioeducativas expediu recomendação 
à Secretaria da Criança para que os agentes públicos zelem pela integridade física e 
psíquica de internos. Esta atuação é uma resposta às diversas notícias protocoladas 
no MPDFT de supostas agressões físicas e psíquicas praticadas.

Destaque

A Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e Juventude realizou ações de capacitação 
dos conselheiros tutelares, realizadas por promotores de Justiça cíveis, em formato de 
oficinas, estudos de caso, rodas de conversas, etc.

Além disso implementou o Projeto Incentivando a Leitura, que transforma o 
cumprimento de medidas de PSC (Prestação de serviço à comunidade) em leitura de 
livros e reflexão sobre vídeos, de modo que o adolescente infrator reflita sobre sua 
conduta e seja incentivando a leitura.

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/pjij/Recomendacao_PJIJ_Premse_2018_01.pdf
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Iniciativas em defesa das políticas públicas

Medir, por meio de iniciativas, a atuação do MPDFT na defesa das políticas públicas.

Método de cálculo: somatório de iniciativas voltadas para a defesa das políticas 
públicas

Resultado em 2018: 43

Fonte: Painéis de contribuição

IndIcadores

Guardiã: promotora de Justiça Márcia Pereira da Rocha

Descrição: Ser o guardião maior das políticas públicas, apoiando o seu desenvolvimento, 
implementação e fiscalização.

POLÍTICAS PÚBLICAS FISCALIZADAS 
E ASSEGURADAS

Destaque

O Projeto Transparência nas Escolas é Legal  é Legal da 4ª Promotoria de Justiça 
Regional de Defesa dos Direitos Difusos (Proreg) em Samambaia realizou concurso 
para premiar o melhor projeto de transparência escolar nas categorias Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. As instituições 
vencedoras receberam, recursos financeiros oriundos da aplicação de multas em ações 
de improbidade administrativa para realizar reparos e melhorias nas escolas.

Destaque

O MPDFT e o Ministério Público Federal obtiveram sentença favorável que garante o 
cumprimento da Lei 12.372/2012, conhecida como a Lei dos 60 dias que estabelece 
às unidades de saúde do SUS o prazo máximo para início do tratamento, cirúrgico ou 
não, do paciente com câncer será de 60 dias a contar do diagnóstico da doença. Caso 
não haja o total cumprimento das obrigações, as instituições poderão sofrer multas no 
valor de R$ 30 mil a R$ 50 mil mensais.

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/gestao_estrategica/relatorio/Projeto_transparencia_nas_escolas.pdf
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10509-mpdft-e-mpf-conseguem-sentenca-favoravel-a-lei-dos-60-dias
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Índice de recomendações expedidas

Medir a atuação do MPDFT por meio da fiscalização das políticas públicas, a partir 
das recomendações expedidas.

Método de cálculo: somatório de recomendações expedidas.

Resultado em 2018: 46

Fonte: Sisproweb

Procedimento do cálculo: Soma-se o número de movimentos do tipo recomendação (920068) do grupo de 
movimentos Termo de Ajustamento de Conduta/Acordo/ Recomendação no período.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/gesto-estratgica-sectionmenu-423/362-indicadores-metas-e-planos-de-ao/10679-indice-de-recomendacoes-expedidas


ATIVIDADES INTERNAS
Perspectiva
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Medir se cada unidade administrativa apresenta estrutura física e organizacional 
adequada e de acordo com o padrão.

Método de cálculo: índice de modernização tecnológica (total de computadores 
modernizados, menos de 4 anos de vida, / total de computadores) * 100

Resultado em 2018: 16%

Método de cálculo: índice de adequação do mobiliário (total de unidades com 
mobiliário padrão / total de unidades) * 100

Resultado em 2018: 100%

Método de cálculo: índice de adequação da estrutura administrativa (total de 
funções implantadas / total de funções necessárias) * 100

Resultado em 2018: 97%

Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)

Fonte: Secretaria de Administração (SDA)

Fonte: Secplan

Adequação do ambiente de trabalho

IndIcadores

Guardião: secretário-geral, Wagner de Castro Araújo

Descrição: Prover infraestrutura física e tecnológica (mobiliários, equipamentos de 
informática e recursos materiais) adequada às atividades e à quantidade de servidores 
de cada unidade, de forma a agilizar o atendimento de demandas e apoiar a tomada de 
decisões, bem como adequar a estrutura administrativa ao crescimento organizacional.

APRIMORAR A ESTRUTURA FÍSICA E 
ORGANIZACIONAL

Índice de modernização tecnológica

Adequação do mobiliário

Adequação da estrutura administrativa

Destaque

O Projeto de Estrutura de Cartório estabeleceu uma estrutura administrativa simplificada 
para as Coordenadorias Administrativas do MPDFT. A iniciativa iniciou a fusão dos 
setores de apoio e dos serviços de secretaria e foi implantada em caráter experimental 
no Paranoá, Recanto das Emas, Ceilândia, Brazlândia e Samambaia. A ideia é permitir a 
otimização da força de trabalho com base no impacto da implementação do processo 
judicial eletrônico (PJe) no MPDFT.
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Fonte: Coordenadoria Executiva Psicossocial (Ceps) e Secretaria de Perícias e Diligências (SPD) Fonte: Coordenadoria Executiva Psicossocial (Ceps) e Secretaria de Perícias e Diligências (SPD)

Índice de atendimento de demandas de assessoramento técnico e pericial Índice de satisfação de atendimento de assessoramento técnico e pericial

IndIcadores

Guardiã: vice-procuradora-geral de Justiça, Selma Leite Sauerbronn

Descrição: 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.

APRIMORAR O ASSESSORAMENTO 
TÉCNICO E PERICIAL

Medir a capacidade de atendimento das demandas pelos peritos e técnicos.

Método de cálculo: (Total de solicitações de perícias concluídas / Total de perícias 

solicitadas) * 100

Resultado em 2018: 95%

Medir a qualidade de atendimento das demandas pelos peritos e técnicos.

Método de cálculo: pesquisa interna de opinião (bienal).

Resultado em 2018: -

Destaque

O MP inaugurou em 2018 o Núcleo de Geoprocessamento, com profissionais e 
equipamentos especializados em análises periciais de questões relacionadas às 
áreas ambiental, urbanística e de patrimônio público. Com a nova estrutura e o uso 
desse tipo de geotecnologia o Ministério Público terá mais segurança e agilidade na 
identificação de crimes ambientais e de ocupação irregular, bem como na prevenção 
de processos que levam à degradação do solo na região. Dados geográficos serão 
colhidos diretamente pelo MPDFT, o que aumenta a autonomia do Órgão e o acesso à 
informação de forma precisa e independente.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10127-mpdft-vai-utilizar-drones-para-fiscalizar-areas-ocupadas-irregularmente
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Fonte: Secretaria de Projetos e Obras (SPO)

Índice de sedes próprias Índice de acessibilidade

IndIcadores

Guardiã: secretária de Projetos e Obras, Regina Fátima Fonteles

Descrição: Construir e reformar edifícios próprios em todas as circunscrições onde o 
MPDFT atua, promovendo ambiente físico adequado e proporcionando uma melhor 
qualidade de trabalho.

POSSUIR SEDE PRÓPRIA PARA TODAS AS 
CIRCUNSCRIÇÕES E ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Medir o grau de adequação da estrutura das circunscrições e áreas administrativas.

Método de cálculo: (número de circunscrições e áreas administrativas com sedes 
próprias / total de circunscrições e áreas administrativas) * 100

Resultado em 2018: 56%

Medir o grau de adequação das instalações do MPDFT aos padrões de acessibilidade 
recomendados pelo CNMP.

Método de cálculo: total de sedes próprias em conformidade / total de sedes 
próprias.

Resultado em 2018: 45%

Destaque

Foi inaugurada a nova sede da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de 
Brasília II, Guará e Núcleo Bandeirante com 37 promotorias. Além de permitir melhores 
condições de atendimento à população, o edifício visa uma economia de cerca de 
R$ 5 milhões, considerando aluguéis e outras despesas com contratos de serviços. O 
prédio também é considerado ecologicamente sustentável e conta com reservatório 
para armazenar até 110 mil litros de água de chuva, que é utilizada para descarga de 
vasos sanitários, jardinagem e limpeza em geral, de forma precisa e independente. 
Saiba mais.

Fonte: Secretaria de Projetos e Obras (SPO)

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10461-promotorias-de-brasilia-nucleo-bandeirante-e-guara-migram-para-nova-sede
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10461-promotorias-de-brasilia-nucleo-bandeirante-e-guara-migram-para-nova-sede
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Fonte: Resolução n. 90 do Conselho Superior do MPDFT

Índice de descentralização das atribuições das promotorias especializadas

IndIcador

Guardião: presidente do Comitê de Avaliação e Estruturação da Atividade-Fim do MPDFT, 
André Vinícius Espírito Santo de Almeida

Descrição: 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).

DESCENTRALIZAR AS ATRIBUIÇÕES DAS 
PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS

Medir a presença das promotorias especializadas nas circunscrições.

Método de cálculo: (Total de circunscrições com atribuições de promotorias 

especializadas/ Total de circunscrições) * 100

Procedimento usado no cálculo: Número de circunscrições sediadas em RA das 
cidades satélite: 15 • Número de circunscrições sediadas em RA das cidades 
satélite com promotorias especializadas: 6

Resultado em 2018: 40%
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Fonte: Assessoria de Políticas Institucionais (API)

Índice de execução dos acordos celebrados

IndIcador

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

Descrição: Criar mecanismos que promovam a integração do MPDFT com os órgãos 
estratégicos que contribuam para sua atuação, visando à agilização dos trabalhos, a 
troca de informações e a compatibilização do interesse comum.

DESENVOLVER MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE 
MPDFT E ÓRGÃOS ESTRATÉGICOS

Medir, por meio de acordos celebrados, a integração do MPDFT com órgãos que 
contribuem com a sua atuação.

Método de cálculo: somatório de acordos celebrados.

Resultado em 2018: 20

Destaque

O MPDFT sediou reunião entre representantes dos Conselhos Comunitários de 
Segurança (Consegs) e a procuradora distrital dos Direitos do Cidadão para apresentar 
aos conselheiros a estrutura e as atribuições do MPDFT, em especial da PDDC. Essa 
troca foi importante, porque os Consegs têm a finalidade de promover a integração 
da comunidade com os órgãos de segurança. Funcionam como fóruns de debate 
da sociedade civil com a administração pública e têm representantes eleitos pela 
população. Saiba mais.

Destaque

Em 2018, as diversas Coordenadorias das Promotorias de Justiça realizaram 17 trabalhos 
em parceria com a Rede Social das regiões administrativas. Foram promovidos 
encontros, eventos e iniciativas conjuntas voltadas para estreitar a relação do MPDFT 
com a sociedade. Um exemplo dessa atuação foram as parcerias com a Rede Social 
da Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Park Way para mediação de conflitos, com 
vistas à superação de violências e diminuição de processos judicializados.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/9826-representantes-de-conselhos-comunitarios-de-seguranca-conhecem-atuacao-do-mpdft
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Fonte: Pesquisa de clima organizacional Fonte: Câmaras de Coordenação e Revisão

Índice de integração Promoção de convergência entre procuradores e promotores

IndIcadores

Guardiãos: Assessoria de Políticas Institucionais, André Luiz Cappi e 
Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur

Descrição: Implementar mecanismos claros e objetivos que permitam o trabalho em 
equipe, conciliando as necessidades da Instituição e as expectativas de membros 
e servidores, visando a promover um clima harmonioso, integrado e construtivo, 
incentivando o alcance dos resultados esperados.

FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE 
MEMBROS E SERVIDORES

Medir o grau de satisfação dos servidores no relacionamento com os membros e 
vice-versa.

Método de cálculo: Pesquisa de clima organizacional – grau de integração.

Resultado em 2018: -

Medir o esforço do MPDFT em alinhar procuradores e promotores por temas de 
atuação.

Método de cálculo: quantidade de iniciativas realizadas para promover convergência 
entre procuradores e promotores por temas de atuação (recomendações, 
enunciados e súmulas)

Resultado em 2018: 7

Destaque

As Câmaras de Coordenação e Revisão Criminais e representantes das Câmaras Cíveis 
realizaram oito reuniões de coordenação com as promotorias de Justiça, com o objetivo 
de estimular o diálogo e dirimir situações de conflito entre promotores de Justiça.  
Saiba mais.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/cmaras-de-coordenao-e-revisao-menu
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Fonte: Assessoria de Políticas Institucionais (API)

Índice de discussão de temas críticos

Medir o esforço do MPDFT em discutir e alinhar os temas críticos mais relevantes.

Método de cálculo: somatório de temas críticos identificados e debatidos.

Resultado em 2018: 8
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Fonte: Secplan
Fonte: Secplan

Índice de otimização das unidades organizacionais Índice de otimização dos processos de trabalho

IndIcadores

Guardião: secretário de Planejamento, José Joaquim Vieira de Araújo

Descrição: Padronizar e uniformizar as rotinas operacionais exigidas na execução das 
competências de cada unidade da estrutura organizacional do MPDFT e dos processos de 
trabalho envolvidos.

BUSCAR MAIOR CELERIDADE NAS ROTINAS 
OPERACIONAIS

Medir a quantidade de unidades mapeadas e otimizadas.

Método de cálculo: (total de unidades mapeadas / total de unidades com painel 
de contribuição)*100

Resultado até 2017: 81%

Medir a quantidade de processos de trabalho mapeados e otimizados.

Método de cálculo: somatório de processos de trabalho mapeados.*

Resultado em 2018: 1.141

Destaque

A Assessoria de Gestão de Processos Organizacionais da Secretaria de Planejamento, 
possui a atribuição de identificar e organizar os processos de trabalho da instituição.

A Assessoria mapeou diversas unidades e projetos da instituição, tendo como fruto 
deste trabalho os Manuais de Processo e Procedimentos. Destaque para o mapeamento 
do PJe. Saiba mais.

* O valor registrado refere-se ao acúmulo de processos mapeados a partir de 2011.

https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=751:manuais-das-analises-realizadas&catid=120&Itemid=229
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Fonte: Resoluções do Conselho Superior

Índice de racionalização das atribuições

IndIcador

Guardião: presidente do Comitê de Avaliação e Estruturação da Atividade-Fim 
do MPDFT, André Vinícius Espírito Santo de Almeida

Descrição: 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.

RACIONALIZAR AS ATRIBUIÇÕES EXISTENTES

Medir o número de resoluções do Conselho Superior do MPDFT (CSMPDFT) que 
normatizam a atividade-fim (alterações na Resolução n. 90/2009).

Método de cálculo: somatório de resoluções do Conselho Superior que alteram a 
Resolução nº 90/2009

Resultado em 2018: 1

Destaque

Em 2018, foi expedida uma resolução que alterara a Resolução n. 90-CSMPDFT. Como 
consequência, foram criadas duas promotorias de Apoio Operacional e seis promotorias 
de apoio operacional com atribuição provisória, totalizando 13 novos ofícios.
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Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)

Índice de efetividade da comunicação interna

IndIcador

Guardiã: Assessoria de Políticas Institucionais – André Luiz Cappi e
Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur

Descrição: 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 nas atividades 
operacionais e funcionais do MPDFT.

APRIMORAR COMUNICAÇÃO INTERNA

Medir a capacidade do MPDFT em disseminar as informações entre seus membros 
e servidores.

Método de cálculo: somatório de notícias publicadas na Internet e na Intranet.

Resultado em 2018: 780

Destaque

A fim de melhorar a comunicação interna, foi criada pela Secretaria de Comunicação, 
num trabalho colaborativo, uma nova ferramenta para informativos diários. O MPDFT 
Hoje busca organizar o conteúdo que as diversas unidades enviam separadamente, 
gerando mais informação e com mais qualidade.
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Fonte: Corregedoria-Geral

Descumprimento de normas disciplinares

IndIcador

Guardião: corregedor-geral, José Valdenor Queiroz Júnior

Descrição: Promover a atuação dos membros, respeitando as normas administrativas e 
diretrizes emanadas da Administração Superior.

CONCILIAR A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO 
MEMBRO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO

Medir o grau de descumprimento de normas disciplinares no MPDFT como um 
todo.

Método de cálculo: total de membros punidos.

Resultado em 2018: 2

Destaque

Ouvidoria e Corregedoria do MPDFT assinaram um protocolo de ação integrada para 
a otimização do fluxo de trabalho e a troca de informação entre as unidades. O 
acordo segue o disposto em Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público 
que prevê a assinatura de acordos para aperfeiçoamento dos pontos de interlocução 
entre os dois setores. Dos 21 Ministérios Públicos estaduais, o MPDFT é o segundo a 
implementar a iniciativa.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/servicos-menu/ouvidoria-mainmenu-149/10130-protocolosdeacoes
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Índice de descontinuidade dos projetos

IndIcador

Guardião: vice-presidente do Conselho Superior do MPDFT, José Firmo Reis Soub

Descrição: Criar mecanismos que permitam o alinhamento dos objetivos estratégicos, por 
meio da alternância de gestões, assegurando a continuidade e a execução dos projetos.

ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS 
PROJETOS E ESFORÇOS INTERGESTÃO

Medir a capacidade do MPDFT em assegurar, na transição da gestão, a continuidade 
de seus projetos e iniciativas em geral.

Método de cálculo: (número de projetos descontinuados em função de trocas de 
gestão / número total de projetos) *100

Cabe destacar que até 2017, na transição de gestão, nenhum projeto foi 
descontinuado. Assim, o indicador será motivo de estudo e avaliação no próximo 
ano.

Resultado em 2018: 0

Fonte: Secplan

Destaque

O Banco de Projetos do MPDFT apresenta os todos os projetos da instituição elaborados 
de acordo com a metodologia de projetos. Saiba mais.

https://intranet.mpdft.mp.br/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fBP-SECPLAN%2fPesquisaProjeto&rs:Command=Render
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Índice de atendimento à sociedade Índice de satisfação do atendimento

IndIcadores

Guardião: Ouvidor, Libanio Alves Rodrigues

Descrição: Desenvolver ações que permitam maior aproximação do MPDFT com a 
sociedade.

APRIMORAR O RELACIONAMENTO DO 
MPDFT COM A SOCIEDADE

Medir a capacidade do MPDFT em responder às solicitações da sociedade.

Método de cálculo: (total de atendimentos com resposta no prazo/total de 
atendimentos) * 100

Resultado em 2018: 100%

Medir a satisfação dos cidadãos com o atendimento do MPDFT.

Método de cálculo: pesquisa externa de satisfação.

Resultado em 2018: 98%

Destaques

O MPDFT participou, em 2018, de cinco audiências públicas para discutir temas de 
interesse da sociedade: O uso de dados pelo Serviço de Processamento de Dados 
(Serpro); A mulher e trabalho; 12 Anos da Lei Maria da Penha e a igualdade de gênero 
e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em 2018, a Ouvidoria realizou 10.184 atendimentos à sociedade. Saiba mais.

Fonte: Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/servicos-menu/ouvidoria-mainmenu-149
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Índice de viabilização da proposta orçamentária apresentada Índice de suplementação do Projeto de Lei Orçamentária Anual

IndIcadores

Guardiã: Procuradora-Geral de Justiça Fabiana Costa Oliveira Barreto

Descrição: Captar, defender e garantir o orçamento para gastos necessários ao 
funcionamento institucional.

VIABILIZAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA 
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS

Medir o atendimento do orçamento proposto pelo MPDFT comparando com 
orçamento aprovado pelo Congresso Nacional.

Método de cálculo: orçamento aprovado pelo Congresso / orçamento proposto 
pelo MPDFT

Resultado em 2018: 101,3%

Medir o percentual de suplementação ao orçamento do MPDFT aprovado pelo 
Congresso Nacional ao longo do exercício financeiro.

Método de cálculo: emendas ao Ploa + créditos adicionais / Ploa.

Resultado em 2018: 36%

Fonte: Secretaria de Orçamentos e Finanças (SOF)

Fonte: Secretaria de Orçamentos e Finanças (SOF)

* O Orçamento proposto para o MPDFT se insere nos limites estabelecidos para todo 
o MPU pela Emenda Constitucional n. 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal 
no âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. Nesse contexto, o 
valor mensurado de 101,0307% retrata a integralidade do limite de 100% estabelecido 
para o MPDFT e o incremento de 1,0307% decorre de valores enviados pelo Ministério 
Público Federal.
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Fonte: Secretaria-Geral / Secretaria de Licitação

Agilidade dos processos licitatórios Agilidade da abertura do processo licitatório

IndIcadores

Guardião: secretário-geral, Wagner de Castro Araújo

Descrição: Reduzir o tempo, desburocratizar e tornar mais acessível o gasto dos recursos 
orçamentários e financeiros do MPDFT.

OTIMIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Medir a agilidade do MPDFT em realizar as licitações no prazo estabelecido.

Método de cálculo: Tempo médio entre os processos com aprovação do termo de 
referência pela Consultoria Jurídica e a homologação do procedimento.

Resultado em 2018: 39 dias

Medir a agilidade do MPDFT em dar início ao procedimento licitatório logo após a 
respectiva solicitação.

Método de cálculo: (Homologações de processos licitatórios realizados no prazo / 
Total de homologações realizadas no período) *100

Resultado em 2018: 76,5%

Fonte: Secretaria-Geral / Secretaria de Licitação

Destaque

Em 2018, o MPDFT alcançou 97,92% de execução dos recursos orçamentários destinados 
para o período, porcentagem dificilmente obtida na Administração Pública devido às 
exigências legais para aquisição de bens e serviços. O orçamento destinado à instituição 
foi de R$ 843.828,790,00 milhões e sofreu contingenciamento de R$ 153.648,00.
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Índice de execução do Plano Interno

Medir o grau de execução das demandas previstas no Plano Interno.

Método de cálculo: execução das despesas contempladas no Plano Interno / total 
de recursos autorizados no Plano Interno

Resultado em 2018: 97,92%

Fonte: SOF



PESSOAS, CLIMA ORGANIZA-
CIONAL E TECNOLOGIA

Perspectiva
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Índice de capacitação Índice de cumprimento do plano de capacitação

IndIcadores

Guardiã: secretária de Educação Corporativa, Cláudia Maria Ramos

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

DESENVOLVER CONHECIMENTOS, 
HABILIDADES E ATITUDES

Medir a eficácia do MPDFT em capacitar membros e servidores nas competências 
definidas.

Método de cálculo: somatório de participantes em cada curso realizado / total de 
membros e servidores.

Resultado em 2018: 1,44

Medir a eficácia do MPDFT em capacitar os membros e servidores nas competências 
definidas no plano de capacitação.

Método de cálculo: (Somatório de ações de treinamento realizadas / Número de 
ações de treinamento planejadas)*100

Resultado em 2018: 100%

Destaque

A Secretaria de Educação Corporativa (Secor) lançou as Trilhas de Aprendizagem, um 
novo conceito em educação corporativa. O foco é a autonomia na aprendizagem. Em 
2018 foram disponibilizadas duas trilhas na temática do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) para membros e servidores. Participaram 65 servidores e 14 membros, ou seja, 
10% dos membros treinados na modalidade proposta pelas trilhas.

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa
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Índice de satisfação com os treinamentos Índice de crescimento técnico

Medir o grau de satisfação dos treinados quanto ao treinamento recebido.

Método de cálculo: relatório final de avaliação de curso com índice de satisfação 
igual a respectiva meta (meta = 5)

Resultado em 2018: 4,84

Medir a quantidade de servidores e membros que adquiriram alguma capacitação 
técnica (especialização, mestrado, doutorado) após ingresso no MPDFT.

Método de cálculo: quantitativo de servidores e membros que adquiriram alguma 
capacitação técnica no período (ano)

Resultado em 2018: 55

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa Fonte: Secretaria de Educação Corporativa
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Cobertura do painel de contribuição Cumprimento do painel de contribuição

IndIcadores

Guardião: secretário de Planejamento, José Joaquim Vieira de Araújo

Descrição: Acompanhar a produtividade das unidades que contribuem para o alcance dos 
objetivos e metas estratégicas, alinhados à missão e à visão de forma a potencializar os 
resultados da instituição.

PROMOVER CULTURA DE ORIENTAÇÃO 
PARA RESULTADOS

Medir a quantidade de áreas contempladas com painel de contribuição.

Método de cálculo: total de áreas contempladas com painel de contribuição / total 
de áreas com demandas de painel de contribuição

Resultado em 2018: 95%

Medir a eficácia das procuradorias, promotorias e unidades administrativas em 
cumprirem seus respectivos painéis de contribuição.

Método de cálculo: (somatório de ações planejadas / somatório de ações previstas) 
* 100

Resultado em 2018: 83%

Destaque

Em 2018, a Secretaria de Planejamento realizou 61 reuniões tático-operacionais com 
as unidades que elaboram o planejamento por meio do Painel de contribuição. Além 
disso, em conjunto com essas unidades, foi elaborada a Lista de Objetivos Táticos para 
facilitar o preenchimento do painel, padronizar os registros e melhorar a qualidade de 
análise das informações pela Secplan. Veja as iniciativas realizadas em 2018.

Fonte: Fonte: Secplan Fonte: Fonte: Secplan
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Adesão à metodologia de projetos

Medir a quantidade de projetos elaborados conforme a metodologia de projetos 
aprovada pela portaria normativa 334/2014.

Método de cálculo: Somatório de projetos elaborados conforme a metodologia de 
projetos

Resultado em 2018: 13

Fonte: Secplan

Destaque

O Guia do Projeto Eficiente, lançado pela Secretaria de Comunicação e pela Assessoria 
de Projetos do MPDFT, tem a missão de auxiliar as unidades nesse processo de criação 
de um projeto. A campanha visa auxiliar os servidores em todas as etapas de um 
planejamento. Os materiais fazem parte do Projeto Projetiza MP e foi elaborado a 
pedido do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Saiba mais.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/planejamentoestrategico


49

Relatório de Gestão Estratégica MPDFT | 2018Início  |  Sumário

Índice de clima organizacional Efetividade de ações de ambiência organizacional

IndIcadores

Guardiã: secretária de Educação Corporativa, Cláudia Maria Ramos

Descrição: Estimular os relacionamentos de trabalho de forma a criar um ambiente pautado 
em cooperação, respeito, reciprocidade, integração, reconhecimento e motivação, e com 
o cumprimento de suas obrigações.

PROMOVER UM AMBIENTE DE TRABALHO 
AGRADÁVEL E PROFISSIONAL

Medir a qualidade do clima organizacional no MPDFT.

Método de cálculo: índice de clima organizacional.

Resultado em 2016: *

Medir a capacidade do MPDFT em executar com efetividade as ações que promovam 
a integração e o bem-estar no ambiente de trabalho.

Método de cálculo: percentual de ações da Secor executadas com efetividade.

Resultado em 2018: 100%

Fonte: Pesquisa de clima organizacional Fonte: Secretaria de Educação Corporativa

* Por decisão estratégica da Administração Superior a Pesquisa de Clima Organizacional 
foi adiada para o primeiro semestre de 2019.

Destaque

A Subsecretaria de Promoção da Saúde (Supres) dispõe de tecnologia para ajudar 
membros e servidores na promoção da saúde e controle do estresse. Foi criado, em 
2018, o Programa com o Biofeedback Cardíaco. Esse instrumento permite a percepção 
da variabilidade cardíaca e a autorregulação do estresse. Em 2018 foram realizadas 
quatro edições com 45 participantes.
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Retenção de talentos

IndIcadores

Guardiã: secretária de Gestão de Pessoas, Fernanda Henriques de Castro Geier

Descrição: Criar políticas de gestão motivacionais, como ambiência do trabalho e lotação 
geográfica, com vistas à retenção de talentos.

ATRAIR E RETER TALENTOS

Medir a capacidade do MPDFT de reter os seus talentos.

Método de cálculo: total de servidores do quadro permanente no início do período 
– total de servidores do quadro permanente que perderam o vínculo com o MPDFT 
no período, (excluindo-se mortes e aposentadorias) / total de servidores do 
quadro permanente no início do período *

Resultado em 2018: 98%

Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas

Destaque

Em 2018, a Subsecretaria de Promoção da Saúde (Supres) realizou diversas atividades 
voltadas para o bem-estar e qualidade de vida dos integrantes da instituição, dentre 
elas, destacamos encontros para gestantes, mães e cônjuges; cursos, encontros e 
palestras de preparação para aposentadoria; aulas de Taichi chuan, yoga laboral, 
massagem, dança e meditação, pilates e funcional.

* O método de cálculo foi atualizado para possibilitar a melhor análise acerca da retenção de talentos, 
demonstrando o percentual de servidores que permaneceram na instituição no período.
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Índice de compatibilidade do quadro funcional

IndIcador

Guardião: secretário-geral, Wagner de Castro Araújo

Descrição: Aprimorar a lotação dos servidores de acordo com seu perfil, atribuições 
básicas do cargo e demandas das unidades administrativas. Equilibrar a quantidade de 
servidores de acordo com a demanda de trabalho.

COMPATIBILIZAR QUADRO FUNCIONAL 
COM DEMANDAS INSTITUCIONAIS

Medir o grau de adequação das unidades em termos de possuir lotação adequada 
(quantidade e competência).

Método de cálculo: (n. efetivo de cargos preenchidos no órgão) / (n. de cargos 
existentes no órgão + saldo de vagas pendentes de implementação) * 100

Resultado em 2018: 68,1%

Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas

Destaque

O MPDFT recebeu 61 novos integrantes, entre membros e servidores.
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Cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

IndIcadores

Guardião: secretário de Tecnologia da Informação, Luís Augusto Araújo Becker

Descrição: Oferecer sistemas que, a partir de bases de dados integradas, tenham 
funcionalidades conforme o perfil de cada demandante e que sejam compatíveis com as 
inovações tecnológicas.

POSSUIR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
INTEGRADOS, PERSONALIZADOS E 
ATUALIZADOS

Medir a capacidade de execução de ações de TI planejadas de acordo com PDTI.

Método de cálculo: percentual de ações executadas de acordo com PDTI

Resultado em 2018: 93%

Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)

Destaque

A Secretaria de Tecnologia da Informação alcançou 93,4% de execução em 2018. Para 
alcançar esse resultado foram concluídas 111 ações e 185 produtos, agrupados em 
17 iniciativas. Entre os principais resultados encontram-se o desenvolvimento de 16 
novas soluções e a modernização de 38 sistemas existentes, especialmente daqueles 
relacionados ao Processo Judicial Eletrônico, como o eGab e o NeoSispro, além do APP 
do MPDFT para dispositivos móveis.

Índice de satisfação do usuário com soluções de TI

Medir o grau de satisfação dos usuários na utilização das soluções de tecnologia 
da informação.

Método de cálculo: percentual de satisfação com as soluções de tecnologia da 
informação com índice de satisfação igual ou maior do que a meta

Resultado em 2018: 97%

Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/gestao_estrategica/pdti/PDTI2017.pdf
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GESTÃO ESTRATÉGICA 
EM NÚMEROS
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somatórIo de InIcIatIvas 
do mapa estratégIco

Somatório de iniciativas por perspectiva 

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.

Rumo ao Planejamento Estratégico 2020 / 2029
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GESTÃO ESTRATÉGICA EM NÚMEROS
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somatórIo de InIcIatIvas por objetIvo estratégIco

GESTÃO ESTRATÉGICA EM NÚMEROS

Cidadania fortalecida: 71

Direitos coletivos e individuais indisponíveis protegidos: 19

Patrimônio público protegido: 3

Meio ambiente preservado: 19

Criminalidade combatida: 43

Impunidade e corrupção combatidas: 11

Crianças e adolescentes protegidos: 41

Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas: 43

Missão: promover a justiça, a democracia, a cidadania e a dignidade humana,  
atuando para transformar em realidade os direitos da sociedade: 2

Aprimorar a estrutura física e organizacional: 35

Aprimorar o assessoramento técnico e pericial: 6

Possuir sede própria para todas as circunscrições e áreas administrativas: 7

Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos: 52

Fortalecer a integração entre membros e servidores: 2

Buscar maior celeridade das rotinas operacionais: 47

Racionalizar as atribuições existentes: 5

Aprimorar a comunicação interna: 24

Conciliar a independência funcional do membro com as diretrizes da Instituição: 2

Assegurar a continuidade dos projetos e esforços intergestão: -

Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade: 31

Viabilizar os recursos necessários para atendimento das demandas institucionais: 2

Otimizar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros: 4

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes: 36

Promover cultura de orientação para resultados: 14

Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional: 31

Atrair e reter talentos: 1

Compatibilizar quadro funcional com demandas institucionais: 0

Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados: 16

Início  |  Sumário
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35.579

35.579
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Inquérito policial
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Habilitação para casamento

916
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Retificação extrajudicial
de registro civil
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30.163

0

Termo circunstanciado

132.124

76.672
55.452

Feito judicial

194
Inquérito civil público

Total
Tipo de feito
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Procedimento de investigação criminal
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Procedimento preparatório

3.186
Procedimento administrativo

26.351
Notícia de fato

30.360
Total
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eletrônicos

físicos
Tipo de feito

1- Feitos externos novos em 2018 2- Feitos internos e notícias de fato instaurados em 2018
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132.124
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Feito judicial
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Tipo de feito

358
Procedimento de investigação criminal

271
Procedimento preparatório

3.186
Procedimento administrativo

26.351
Notícia de fato

30.360
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eletrônicos

físicos
Tipo de feito

MPDFT EM NÚMEROS
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1.085

736

52.169

Ações cíveis ajuizadas

349

52.267

Atendimentos ao público

98

78.310

89.107

Audiências e sessões

10.797

963

1.414

TACs e acordos firmados

451

372.687

460.850

Manifestações

88.163

152.668

152.907

Despachos

239

20.801

23.047

Alegações finais, contestações, réplicas

2.246

24.755

25.658

Recursos

903

297.206

369.560

Ciências

72.354

866

866

Plenários do júri realizados

0

11.494

11.494

Proposta de pena, medidas, remissão

0

72.869

72.869

Baixas

0

26.166
26.153

Ações criminais ajuizadas

13

1.085

736

52.169

Ações cíveis ajuizadas

349

52.267

Atendimentos ao público

98

78.310

89.107

Audiências e sessões

10.797

963

1.414

TACs e acordos firmados

451

372.687

460.850

Manifestações

88.163

152.668

152.907

Despachos

239

20.801

23.047

Alegações finais, contestações, réplicas

2.246

24.755

25.658

Recursos

903

297.206

369.560

Ciências

72.354

866

866

Plenários do júri realizados

0

11.494

11.494

Proposta de pena, medidas, remissão

0

72.869

72.869

Baixas

0

26.166
26.153

Ações criminais ajuizadas

13

Fonte: Corregedoria-geral do MPDFT
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3- Quantitativos de movimentos e atos praticados em 2018
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E stamos cumprindo o oitavo ano de execução do Planejamento Estratégico.

Podemos afirmar que foram oito anos de formação de cultura de planejamento em 
toda a estrutura administrativa e funcional do MPDFT, buscando levar um olhar orientado 
para resultados e permitir que todos os integrantes sintam sua participação na consecu-
ção em cada um dos objetivos estratégicos e de suas metas alcançadas, bem como no 
cumprimento da missão e no alcance da visão de futuro da instituição.

O trabalho da Secretaria de Planejamento na consultoria e na composição de méto-
dos e instrumentos técnicos possibilitaram a contribuição efetiva de todas as unidades e 
ofícios com iniciativas, programas, projetos e ações. Os resultados e informações obtidos 
elevaram o cumprimento dos objetivos estratégicos ao patamar de quase 100%, e o dos 
painéis de contribuição, a 83%. 

Assim, a gestão estratégica no MPDFT é um sucesso nesses oito anos de execução. 
Podemos reafirmar que as nossas metas iniciais, de implementar uma cultura de planeja-
mento voltada para resultados, não é apenas uma realidade alcançável, mas um desafio 
possível e promissor. 

E, por falar em desafio, teremos de desenhar o novo projeto de gestão estratégica 
para os próximos dez anos (2020-2029), com uma visão cada vez mais focada em proativi-
dade, resolutividade, transparência, inovação e cooperação nas ações voltadas à sociedade.
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PALAVRA DO SECRETÁRIO 
DE PLANEJAMENTO
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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.

mpdftmpdftoficial mpdftoficialmpdftoficial
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termos de cooperação técnIca celebrados em 2018

1. Agefis: Estabelece cooperação mútua entre os partícipes, visando à 
concessão de acesso às bases de dados do Sistema Informatizado de 
Serviços e Ações Fiscais - Sisaf, da Agefis, a Membros e Servidores do 
MPDFT, na modalidade online, e, na modalidade offline, ao Centro de 
Produção, Análise, Difusão e Segurança da Informação – CI/MPDFT.

2. AGU: Tem por finalidade: I - aperfeiçoar a representação judicial da 
União nas causas afetas a interesses do MPDFT e de seus agentes pú-
blicos e ex-agentes públicos, por atos relacionados ao exercício da fun-
ção pública, por parte da AGU, em cumprimento à missão institucional 
atribuída pelo disposto no art. 131 da Constituição Federal, no art. 1º 
da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art. 22 da 
Lei Federal nº 9.028, de 12 de abril de 1995. II - estabelecer formas de 
integração e colaboração entre os partícipes, aprimorando o intercâm-
bio de informações; e III - prevenir e solucionar eventuais conflitos na 
tutela dos interesses da União.

3. Anis: Termo Aditivo Aditivo ao TCT que visa estabelecer um regime de 
cooperação mútua entre os partícipes para a realização de pesquisas 
relacionadas ao funcionamento do sistema de justiça do Distrito Federal

4. MPAM: Objetivaestabelecer intercâmbio de informações, aperfei-
çoamento e capacitação de seus membros e servidores nas áreas de 
inteligência e combate à criminalidade organizada.

5. Arpen-SP: Tem o objetivo de atender aos pedidos do MPDFT para 
localização de certidões digitais pelos cartórios, mediante o uso do sis-
tema arpen/SP, segundo os termos e condições dispostos neste instru-
mento e na legislação nacional em vigor.

6. PRT: com o objeto promover a destinação de bens e serviços prove-
nientes de acordos, decisões judiciais e multas impostas em TACs, em 
dissídios individuais ou coletivos, impostas a empresas e sindicatos às 
fundações e entidades de interesse social, estabelecidas no Distrito 
Federal, consideradas em regular funcionamento, bem como imple-

mentar mecanismos de controle que propiciem a fiscalização dos bens 
e serviços transferidos às entidades.

7. ENAP: Protocolo de Intenções EVG: este TERMO tem por esco-
po a adesão da instituição MPDFT ao Protocolo de Intenções EVG nº 
0177194/2017 (SEI 0177194), celebrado entre a Fundação Escola Na-
cional de Administração Pública – Enap e instituições públicas de na-
tureza patrocinadora, gestora, conteudista ou certificadora, visando à 
oferta de catálogo unificado de cursos a distância para capacitação e 
aperfeiçoamento de servidores públicos no âmbito do projeto Escola 
Virtual de Governo.

8. MPAP: Cessão, pelo MPDFT, do software Sistema Eleitoral – VOTUS, 
de sua criação, para a administração e realização de eleições no MPAP.

9. PMDF: Visa permitir o compartilhamento de informações, principal-
mente quanto a concessão de acesso às bases de dados do Sistema 
GÊNESIS, sendo acesso online para Membros e Servidores do MPDFT e 
acesso off-line para o Centro de Produção, Análise, Difusão c Segurança 
da Informação – CI/MPDFT.

10. TCU/CNMP: Tem o objetivo promover intercâmbio de tecnologias, 
conhecimentos, informações e bases de dados entre os partícipes, que 
possam ser utilizadas em atividades de competência do TCU e do CNMP, 
e de ramos e unidades do MP brasileiro que venham aderir ao acordo.

11. CNMP: Conjugação de esforços técnicos para a realização do concur-
so FEST RÀDIO 2018, visando fortalecer o exercício efetivo da cidadania 
e do controle social e estimular o engajamento da sociedade em ações 
relacionadas a prevenção e o combate a corrupção.

12. MPPA: Cessão, pelo MPDFT, do software Sistema Eleitoral - VOTUS, 
de sua criação, para a administração e realização de eleições no MPPA.
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13. Transamèrica: Cooperação técnico-científica entre TRANSAMÉRICA, 
emissora de radiodifusão do Distrito Federal, e o MPDFT nas áreas de 
atuação e interesses comuns, respeitadas as legislações específicas de 
cada partícipe e que regulem a matéria, para desenvolver atividades e 
produtos de comunicação social visando à difusão de conteúdo sobre 
a atuação do Órgão.

14. PRT- 10ª REGIÃO, TJDFT, SRT/DF, Secriança, DPDF e Senai-DF: 
Implantação da aprendizagem profissional nas Unidades de Internação 
do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, visando a promover o 
direito à profissionalização para adolescentes e jovens em cumprimento 
de medida socioeducativa de internação.

15. TJDFT: Estabelece mútua cooperação entre as partes em prol da 
realização de Oficinas de Pais e Filhos, programa educacional e pre-
ventivo que oferece auxílio aos pais e mães que buscam a Justiça para 
a solução de suas lides.

16. MPM: Estabelece formas de cooperação entre o Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios - MPDFT- e o Ministério Público Militar – 
MPM – para a proteção do patrimônio público, a prevenção e o combate 
à corrupção, à lavagem de dinheiro e a outros crimes relacionados, de 
forma a aprimorar, desenvolver e dar suporte a métodos de análises de 
dados, pesquisas e investigações promovidas pelos partícipes, garantin-
do assim maior eficácia na repressão a tais práticas ilegais, por meio da 
atuação conjunta e do intercâmbio de conhecimentos, metodologias, 
experiências e do compartilhamento e desenvolvimento de tecnologias 
para o processamento e análise de dados, entre outras ações conjuntas.

17. UNICEUB: Cooperação técnico-científica entre o UniCEUB, por meio 
de sua unidade de ensino Faculdade de Tecnologia e Ciências Aplica-
das – FATECS, e o MPDFT, por meio de sua Secretaria de Comunicação 
– Secom, nas áreas de atuação e interesses comuns, respeitadas as 
legislações específicas de cada partícipe e que regulem a matéria, com 
o objetivo específico de desenvolver atividades e produtos de Comu-
nicação Social de interesse do MPDFT, mediante apresentação de de-

manda específica, e com a participação efetiva de professores e alunos 
da FATECS.

18. CNMP, MPMT: Disponibilização ao MPDFT do aplicativo Águas para 
o Futuro.

19. Ibram: Concessão de acesso ao MPDFT aos processos administra-
tivos inseridos no SEI no âmbito do Ibram.

20. TJDFT, GDF e Defensoria Pública: Visa a implementação de progra-
mas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher.
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projetos InstItucIonaIs

Para a consecução dos objetivos estratégicos, o MPDFT adotou, ao longo do ano, diversas ações, em especial a execução dos seguintes projetos 
institucionais, listados a seguir.

PROJETO OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADE RESULTADOS

Escutando o 
cidadão: diálogos 

com vítimas de 
delitos

Cidadania 
fortalecida

Criminalidade 
combatida

Coordenadoria 
Executiva de 

Autocomposição
10ª P. J. Criminal de 

Ceilândia

• 103 vítimas de crimes de roubo cadastradas no banco de dados do projeto, tendo sido feito contato (ou tentativa 
de contato) com todas elas.
• 2 encontros realizados com 10 vítimas de roubo na Promotoria de Justiça de Ceilândia, com índice de 100% de 
satisfação, sendo 90% dos participantes se declararam “muito” satisfeitos com o evento. Todos os participantes 
manifestaram interesse em participar de novo círculo restaurativo e 90% deles afirmaram que imagem que tinham 
do Ministério Público melhorou após a participação no evento.
• Confecção e a afixação de cartazes de divulgação do projeto na Promotoria de Justiça de Ceilândia e no Fórum de 
Ceilândia e confecção e distribuição de cartilha destinada a membros e servidores do MPDFT.
• Sensibilização dos promotores de Justiça quanto a atenção às vítimas, em especial com relação ao não uso do 
nome completo das vítimas nas denúncias, com a finalidade de evitar revitimização e temor ou constrangimento 
às vítimas.
• Por meio de parceria com os juízes das Varas Criminais de Ceilândia, o Projeto conseguiu a inserção de texto 
sobre direitos e deveres das vítimas e testemunhas no verso dos mandados de intimação eletrônicos, bem como a 
afixação de cartazes de acolhimento nas salas onde elas aguardam antes da audiência. (ver links)
•  Início das tratativas com a Diretoria do Fórum da Ceilândia, visando a otimização da estrutura e layout das salas 
onde as vítimas aguardam antes do início da audiência, para melhor acolher as vítimas e garantir que a presença 
do réu nas dependências do Fórum não lhe cause temor ou constrangimento.
• Tratativa com os magistrados das varas criminais de Ceilândia para que os dados de endereço de vítimas e 
testemunhas, bem como termos de reconhecimento, não constem do site do TJDFT.
• Realização do “Curso de Formação Teórico e Prático no Modo Vivencial em Círculos Transformativos e Peacemaking 
Circles (Círculos de Construção de Paz)”, com 25 participantes, os quais irão integrar o quadro de facilitadores da 
Coordenadoria Executiva de Autocomposição, com estágio supervisionado prévio, na qualidade de facilitadores e 
co-facilitadores, no projeto Escutando o Cidadão – Diálogos com vítimas de delitos.

Oxalá - prevenindo 
a discriminação 

racial nas escolas do 
Distrito Federal

Cidadania 
fortalecida
Patrimônio 

público protegido
Crianças e 

adolescentes
Protegidos

Políticas públicas 
fiscalizadas e 
asseguradas

Núcleo de 
Enfrentamento à 

Discriminação/NED/
NDH

• Reunião com os professores da EAPE e UnB para definir o tipo de capacitação que se almeja produzir no projeto 
“Oxalá - Prevenindo a discriminação racial nas escolas do DF”, estabelecer cronograma para entrega da metodologia 
do curso, listar entidades que possam contribuir com o projeto e escolher regional de ensino para projeto piloto.
• Reunião com os parceiros do projeto EAPE, UnB e Fundação Palmares para apresentação o projeto “Oxalá: 
Prevenindo a discriminação racial nas Escolas do DF” e propor parceria para execução de curso de capacitação dos 
profissionais de educação.
• Os termos de cooperação estão em andamento (entre o MPDFT com a Fundação Palmares está em análise na API/
MPDFT; já, o da Secretaria de Estado de Educação (SEE), referente à EAPE, aguarda aprovação da escola da minuta 
elaborada para encaminhamento à SEE).
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PROJETO OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADE RESULTADOS

Mediação Familiar

Direitos coletivos 
e individuais 
indisponíveis 

protegidos
Crianças e 

adolescentes 
protegidos

Coordenadoria 
Executiva de 

Autocomposição – 
Cauto/VPGJ

 
4ª P. J. de 

Entorpecentes

• Termo de Cooperação Técnica nº 01/2018, de 26/09/2018 – SECONV/SDA firmado entre o MPDFT e TJDFT para 
realização das oficinas de pais e filhos, programa educacional e preventivo que oferece auxílio aos pais e mães que 
buscam a Justiça para solução de suas lides.
• Programa de incentivos para o integrante que atue como mediador/facilitador voluntário.
• Formação teórica com 21 mediadores aprovados(duração de 50h, 11 encontros, de 15 de outubro a 14 de 
novembro de 2018).
• Formação teórica de 157 expositores, entre 18 e 19 de outubro de 2018, para Oficinas de Divórcio e Parentalidade 
em parceria com o TJDFT.
• Os estágios das formações mencionadas iniciar-se-ão em 2019, tendo sido no dia 10/12/2018 enviado e-mail aos 
facilitadores em formação de Oficinas de Divórcio e Parentalidade para preenchimento de cadastro junto ao TJDFT/
CNJ e escolha das localidades para realização do estágio.
• Fluxo para a realização das mediações estabelecido (O TJDFT disponibilizou as salas dos Cejuscs para a realização 
pelos facilitadores em formação das oficinas. As confirmações com partes e mediadores foi realizada pelas unidades 
administrativas responsáveis pela autocomposição do MPDFT e TJDFT, respectivamente, Coordenadoria Executiva 
de Autocomposição – Cauto e Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação – Nupemec.).
• Aplicação de formulário de satisfação nas formações realizadas.

Acordar –
Construindo o 
consenso por 

meio de soluções 
compartilhadas

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e 
atitudes

Promover 
qualidade de vida 
no ambiente de 

trabalho

Coordenadoria 
Executiva de 

Autocomposição – 
Cauto/VPGJ
Ouvidoria

• Portaria nº 577, de 5 de outubro de 2018 (critérios e incentivos a servidores para atuarem como mediadores)
• Fluxo de realização de cursos estabelecido.
• Curso básico para formação de mediadores.
• Quadro de mediadores com estágio previsto para 2019.
• Realização do I Seminário de Autocomposição do MPDFT contemplando os temas autocompositivos e de 
Comunicação Não Violenta.
• Curso Básico de Introdução à Comunicação Não Violenta (CNV) de duração de 6 horas, nos dias 25 e 26 de 
setembro de 2018.

Sharanam – Yoga no 
Abrigo

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

6ª Promotoria 
de Justiça Cível 

e de Defesa dos 
Direitos Individuais, 
Difusos e Coletivos 

da Infância e da 
Juventude

• Mapeamento dos institutos de ensino de yoga e formação em yoga situados em Brasília;
• Foram escolhidos os abrigos Casa do Caminho e Casa da Criança Batuíra para implantação de aulas de yoga.
• Instrumentais elaborados para avaliação inicial e final do Projeto, os quais deverão ser preenchidos pelos alunos, 
técnicos do serviço de acolhimento e professores.
• Lançamento das aulas de yoga do projeto Sharanam nos abrigos institucionais
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PROJETO OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADE RESULTADOS

Transparência nas 
Escolas é Legal

Patrimônio 
público protegido

Patrimônio público 
protegido

• Capacitação dos Gestores das escolas públicas de Samambaia sobre transparência ativa e controle social. Foram 
realizadas duas reuniões de capacitações de gestores. A primeira reunião contou com a participação de 40 gestores, 
para os quais foram apresentados temas gerais de prestação de contas das verbas descentralizadas (PDAF e PDDE) e 
a proposta do projeto Transparência nas Escolas é Legal. Na segunda reunião, os 35 gestores participantes receberam 
informações sobre os conceitos de transparência ativa, controle social e gestão democrática e orientações sobre 
como aderirem ao projeto.
• Criação das regras do concurso de melhor projeto sobre transparência ativa e controle social nas escolas públicas 
da Samambaia. As diretrizes e regras do concurso foram estabelecidas em reuniões com a participação conjunta 
da 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa dos Direitos Difusos (4ª Proreg) e da 7ª Promotoria de Justiça de 
Defesa do Patrimônio Público e Social (7ª Prodep), com eventual consulta aos representantes da Controladoria-
Geral do Distrito Federal (CGDF), da Diretoria de Prestação de Contas da Secretaria de Edução do Distrito Federal 
(Dipres/SEEDF) e da Coordenação Regional de Ensino de Samambaia (CRE-SAM), culminando com a elaboração do 
regulamento do projeto “Transparência nas Escolas é Legal!”.
• Divulgação do Concurso de melhor projeto sobre transparência ativa e controle social nas escolas públicas da 
Samambaia. O concurso “Transparência nas Escolas é Legal!” foi divulgado para a sociedade, no site do MPDFT 
(http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10264-
transparencia-na-escola-mpdft-premia-projetos-de-controle-social) e para o público-alvo (gestores de escolas 
públicas de Samambaia) por ocasião das reuniões de formação de gestores, por meio do aplicativo WhatsApp e 
pelo serviço de correio eletrônico.
• O projeto também foi divulgado para o público interno do MPDFT, na página da intranet (https://intranet.mpdft.
mp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=10096:-projeto-quer-incentivar-pais-de-alunos-a-
conferir-contas-de-escolas-publicas&catid=11:noticias&Itemid=120).
• Inscrição das escolas públicas da Samambaia no concurso de melhor projeto sobre transparência ativa e controle 
social: Das 42 escolas da rede pública de samambaia, 24 realizaram inscrição para o concurso. Na ocasião foram 
encaminhadas as atas de composição do conselho escolar de cada unidade.

Intervenção 
psicossocial após 

pedido de retirada 
das medidas 

protetivas por 
mulheres vítimas de 
violência doméstica

Direitos coletivos 
e individuais 
indisponíveis 

protegidos
Cidadania 
fortalecida

Coordenadoria 
das Promotorias 
de Justiça de São 

Sebastião

• Roteiro de acolhimento coletivo após pedido de retirada das medidas protetivas
• Roteiro de atendimento telefônico, validação realizada em cerca de 6 acolhimentos coletivos e de 25 intervenções 
telefônicas, de novembro/2018 a fevereiro/2019
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PROJETO OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADE RESULTADOS

Gestão de riscos em 
visitas domiciliares 

psicossociais

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e 
atitudes

Secretaria de 
Segurança 

Institucional

• Projeto básico para Curso de Gestão de Riscos em Visitas Domiciliares e protocolo de segurança em visitas;
• Adição, por sugestão dos participantes da primeira ação de treinamento, de Curso de Noções de Técnicas 
Operacionais Aplicadas às Diligências e Visitas Domiciliares do MPDFT;
• Apresentação de projeto básico de treinamento com carga horária total de 20h;
• Cronograma das disciplinas a serem ministradas, apresentado em dezembro de 2018, com a previsão de 4 turmas;
• Formação de grupo de trabalho com composição de 8 participantes das áreas estratégicas no tema no MPDFT.

Nós podemos muito 
mais: trabalhando 

em rede com a rede

Cidadania 
fortalecida

Buscar maior 
celeridade 
nas rotinas 

operacionais
Aprimorar o 

relacionamento 
do MPDFT com a 

sociedade

Assessoria de 
Políticas de Medidas 
Alternativas - APMA

• Manual com passo-a-passo da metodologia de orientação às instituições parceiras;
• Manual de processos e procedimentos de medidas alternativas;
• 2 eventos de apresentação dos resultados gerados com a execução do Projeto;
• Cerca de 190 ações provenientes dos recursos recebidos, entre elas: reparo da Biblioteca do Núcleo de Educação 
Ambiental do Parque Nacional de Brasília; aquisição de mobiliário para salas de aula da Casa de Ismael – Lar da 
Criança; aquisição de playground para o Centro Educacional Taquara, entre outros.
• Destinação de R$ 1 milhão de multas de condenações de improbidade administrativa para 11 escolas públicas 
do DF.

Sistema Processo 
Judicial Eletrônico 

no plantão ordinário

Buscar maior 
celeridade 
nas rotinas 

operacionais
Desenvolver 

conhecimentos, 
habilidades e 

atitudes

Assessoria Especial 
para Processo 

Eletrônico

• Levantamento de requisitos para os processos de trabalho pertinentes ao PJe;
• Segunda versão do Manual de Processos e Procedimentos do PJe;
• Certificado digital – Token;
• Implantação do PJe em 40,29% dos Ofícios.

Proteção dos Dados 
Pessoais e da 
Privacidade

Criminalidade 
combatida

Desenvolver maior 
integração entre 

o MPDFT e órgãos 
estratégicos

Assessoria 
de Políticas 

Institucionais
2ª Promotoria de 

Justiça Criminal de 
Santa Maria

• Cartilha Ética e Segurança Digital no MPDFT;
• Cartilha Facebook – requisição judicial;
• Cartilha Fundamentos do Direito Digital;
• Proposta Poder Executivo PLS 330/2018;
• Criação de Comissão de Proteção dos Dados Pessoais, por meio da portaria institucional nº 551, de 20 de junho 
de 2018;
• Criação da Unidade Especial de Proteção de Dados Pessoais.
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paInéIs de contrIbuIção – resultados em 2018

INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos – CNDH

Conscientizar mulheres 
acerca da violação de direitos 

e mecanismos jurídicos de 
proteção da mulher

Operacionalizar o projeto “Promotoras 
Legais Populares” com a realização de 
oficinas sobre direito e cidadania com foco 
nas questões de gênero

Realizadas 25 oficinas em São Sebastião e 21 oficinas em 
Ceilândia. Um total de 50 alunas concluíram o curso. 1

Conscientizar a sociedade sobre 
os direitos humanos

Adequar o conteúdo da cartilha “Violência 
sexual contra crianças e adolescentes: 
identificação e enfrentamento” para o 
formato de folder.

Folder elaborado. 1.500 exemplares distribuídos à rede 
de atendimento de crianças e adolescentes do DF e de 
outros Estados.

1

Conscientizar a sociedade sobre 
os direitos humanos

Elaborar conteúdo para material 
informativo sobre as diversas formas 
discriminação

Conteúdo elaborado e diagramação pendente. 1

Conscientizar a sociedade sobre 
os direitos humanos

Lançar da cartilha informativa sobre os 
direitos da população em situação de rua 
em parceria com a PDDC e o Setor de 
Análise Psicossocial de Brazlândia

Cartilha lançada no dia 21/08. 1.000 exemplares 
distribuídos à rede de atendimento à população em 
situação de rua.

1

Coordenadoria Executiva 
de Autocomposição – 

CAUTO

Acompanhar as ações de 
mediação comunitária

Formalizar, por meio de portaria 
institucional, o Projeto Mediação 
comunitária em São Sebastião

Portaria nº 607/2018, de 12/06/2018 1

Acompanhar as ações de 
mediação comunitária

Realizar encontros de supervisão para 
discussão dos casos levantados pelos 
agentes comunitários de São Sebastião

Encontros realizados na Promotoria de Justiça de São 
Sebastião 1

Estabelecer parcerias com 
órgãos estratégicos

Promover, em parceria com o PJC/TJDFT, o 
Encontro mensal dos agentes comunitários 
do DF

Encontros realizados na Sede do MPDFT 1

Promover formação continuada 
para facilitadores e mediadores 

comunitários

Realizar oficina de introdução à 
comunicação não-violenta para agentes 
comunitários em parceria com a SECOR

“Curso de Introdução à Comunicação não-violenta” , dias 
25 e 26/09 – 24 participantes 1

Coordenadoria Executiva 
de Medidas Alternativas 

– CEMA

Promover ações de cidadania 
para a sociedade

Desenvolver projetos nos temas específicos 
de atuação das Promotorias

Projetos desenvolvidos junto às PRODEPs, ao NUPRI, 
com alcance em todo o DF 1

Promover ações de cidadania 
para a sociedade

Institucionalização do Projeto “Nós 
podemos muito mais”

Projeto institucionalizado por intermédio da Portaria n.º 
284/2018 – PGJ 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida

CPJ Águas Claras

Fomentar e participar da rede 
social

Realizar eventos sobre temas diversos 
relacionados aos grupos vulneráveis 
(crianças, adolescentes, idosos, pessoas 
com deficiência e mulheres em situação de 
Violência Doméstica), em parceria com a 
Rede Social local

Em parceria com as Redes Sociais locais, foram 
realizados quatro eventos. Os dois primeiros em alusão 
ao mês da Mulher: “I Seminário Mulheres Plurais” e 
“Ônibus da Mulher”, ambos visando o debate sobre 
a Violência de Gênero. O terceiro em alusão ao Dia 
Nacional de Enfrentamento ao Abuso Sexual. E o quarto 
em alusão ao Dia do Idoso, objetivando orientações 
quanto à garantia de direitos de cidadania da Pessoa 
Idosa.

1

Fomentar e participar da rede 
social

Mapeamento da Rede Social local (Águas 
Claras, Areal, Vicente Pires e Taguatinga)

O mapeamento da Rede foi finalizado ainda no primeiro 
semestre do ano. Sendo realizadas duas visitas, uma ao 
Conselho Tutelar de Vicente Pires e a outra à Unidade 
Básica de Saúde de Vicente Pires.

1

Conscientizar crianças 
e adolescentes sobre a 

importância da cidadania

Realizar palestras, em parceria com 
unidades do MPDFT, para os grupos 
vulneráveis (crianças, adolescentes, idosos, 
pessoas com deficiência e mulheres em 
situação de violência doméstica) da Rede 
Social local

Foram realizadas duas palestras. Sendo uma no 
primeiro semestre, em evento alusivo ao Abuso Sexual 
em escola pública de Vicente Pires, realizada pela 
servidora Luciana Maria Freitas, intitulada: “Conectados 
Sim, Inseguros Não”. E a segunda, no 2º semestre, em 
evento organizado para Pessoa Idosa, realizada pelo 
Major Lemes, intitulada “Segurança Pessoal da Pessoa 
Idosa”.

1

CPJ Brazlândia

Fomentar e participar da rede 
social

Coordenar as reuniões de abertura da Rede 
Social para avaliar o trabalho realizado no 
ano anterior e orientar os trabalhos do ano 
de 2018

Foi realizada 1 reunião no dia 06/02 1

Fomentar e participar da rede 
social

Participar das reuniões e eventos da Rede 
Social

Participação em 9 reuniões ordinárias nos dias 06/03, 
03/04, 08/05, 05/06, 07/08, 04/09, 02/10, 06/11 e 04/12 1

Fomentar e participar da rede 
social

Elaborar conteúdo e arte para o material 
visual (cartazes e banners) da Rede Social

Foi elaborada a arte e solicitada a confecção de 500 
cartazes e 16 banners 1

Participar institucionalmente de 
ações do psicossocial

Participar da discussão sobre as violações 
de direitos das pessoas em situação de 
rua e as formas de enfrentamento a 
essa realidade com representantes das 
instituições que atuam nessa área

Roda de Conversa na TV Justiça no dia 27/09 Roda de 
Conversa na UNB no dia 07/12 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida

CPJ Brazlândia

Participar institucionalmente de 
ações do psicossocial

Realizar reunião com representantes de 
instituições, estimulando a integração 
entre os serviços que compõem a rede de 
atendimento à população em situação de 
rua no DF

Realizou reunião com alunos da FacProjeção, no dia 
24/05 1

Participar institucionalmente de 
ações do psicossocial

Proferir de palestras sobre o tema 
“violações de direitos das pessoas em 
situação de rua e as formas de 
enfrentamento a essa realidade”

Palestra na Escola da Defensoria Pública do DF, no dia 
14/06 1

Acompanhar as situações 
de curatelas nos feitos de 

interdições

Realizar o levantamento e análise das ações 
de interdição de 2006 para verificar 
a continuidade do processo no MP

Foi feita o levantamento em 30 feitos, o que representa 
um total de 54% dos feitos de 2006 1

Acompanhar as situações 
de curatelas nos feitos de 

interdições

Realizar o cadastramento dos curadores e 
interditados referentes aos feitos de 2006 Foi realizado o cadastramento de 100% 1

Acompanhar as situações 
de curatelas nos feitos de 

interdições

Realizar visitas, entrevistas domiciliares 
ou reuniões nas promotorias com os 
curadores e interditados em processos do 
Projeto de levantamento dos feitos de 
2006

Foram realizadas reuniões com as partes processuais 
nos dias 17/01, 03/05, 12/09, 09/11 Visita Buscativa 
realizada no dia 24/08

1

Acompanhar as situações 
de curatelas nos feitos de 

interdições

Instaurar procedimento interno para 
acompanhamento dos interditados em 
processos do Projeto de levantamento dos 
feitos de 2006

Foram instaurados 100% de procedimentos 1

CPJ Ceilândia

Conscientizar mulheres 
acerca violação de direitos 
e mecanismos jurídicos de 

proteção da mulher

Realizar evento para o mês da mulher 
nos temas alienação parental e violência 
doméstica

*Foi realizado no dia 02/03/2018 na CPJCeilândia 
pelo CNDH o evento Alienação Parental e seus 
desdobramentos no âmbito da Violência doméstica. 
*Em 06/03/2018 foi realizada em parceira com o PAV/
Flor de Lótus no Hospital Regional de Ceilândia evento 
“Dia da Mulher” em que foi ministrada palestra acerca 
da violência contra a mulher, direitos e valoração da 
mulher.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida CPJ Ceilândia

Fomentar e participar da rede 
social de Ceilândia

Participar das Reuniões da Rede Social de 
Ceilândia

*Setor de Análise Psicossocial -SETPS participou de 11 
reuniões no ano de 2018. 
*Nos dias 03 e 12.12.2018, nas instalações do Ed. Sede 
das Promotorias de Justiça de Ceilândia, foi realizada 
pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, com a 
participação do SETPS, a capacitação em saúde mental.

1

Fomentar e participar da rede 
social de Ceilândia

Participar das Reuniões da Rede de 
enfrentamento a violência contra mulheres 
(Redinha)

*Setor de Análise Psicossocial participou de 3 reuniões 
no ano de 2018, havendo a participação., em 1 reunião, 
de um Promotor de Justiça de Defesa da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e Familiar . O 
cronograma de reuniões anual não foi executado pelos 
órgãos participantes.

1

Criar estratégias de 
enfrentamento à violência 

doméstica

Estabelecer protocolo, entre os Promotores 
da violência doméstica, para realização de 
encaminhamento dos autores adictos para 
o CAPS – Álcool e Drogas de Ceilândia no 
momento das audiências

*Restou acordado que durante a audiência o membro 
encaminhará o agressor ao CAPS – Álcool e Drogas. 1

Orientar a sociedade quanto aos 
direitos, deveres e mecanismos 

jurídicos de proteção 
disponíveis

Operacionalizar fase do Projeto 
Escutando o cidadão realizando o ciclo de 
encontros restaurativos, com palestras de 
esclarecimento acerca de direitos e deveres 
das vítimas de delitos no âmbito das 
Promotorias Criminais de Ceilândia

*Com o intuito de apresentar o Projeto Escutando 
o Cidadão, em 2018 foram realizadas reuniões com 
Pró-Vitima, servidores lotados no serviço de secretaria 
criminais de Ceilândia, Diretoria do Fórum de Ceilândia; 
Justiça Comunitária e CEAJUR. 
*Nos dias 24/7, 24/8 e 6/11/2018 foram realizadas ciclos 
de delitos com vitimas de delitos.

1

Promover ações de cidadania 
para a comunidade

Realizar campanhas de cunho social no 
Setor Habitacional Sol Nascente

*No decorrer do ano foi realizada campanha 7 famílias 
em situação de vulnerabilidade. 
*Em dezembro foi realizada campanha para ajudar 
o Projeto Associação Despertar Sabedoria do Sol 
Nascente.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida CPJ de Samambaia

Buscar maior eficácia no 
combate à violência gênero

 Realizar acolhimento coletivo às vítimas 
em processo judicial envolvendo violência 
de gênero

Realização de 18 grupos de acolhimento coletivo 
às mulheres envolvidas em situação de violência 
doméstica. Ao todo foram convocadas 200 mulheres, 
sendo que 89 efetivamente participaram do 
acolhimento. Os encontros promoveram um espaço 
de escuta e reflexão sobre relações de gênero, tipos 
de violência, ciclo de violência doméstica e estratégias 
de proteção. Além disso, foram avaliadas possíveis 
situações de risco e realizados esclarecimentos sobre 
procedimentos judiciais e encaminhamentos aos 
serviços públicos disponíveis para atendimento das 
demandas apresentadas pelas participantes.

1

Acompanhar as situações 
de curatelas nos feitos de 

interdições

Realizar o levantamento das ações de 
interdição para verificar a continuidade do 
processo no MP

Nos meses de junho e julho de 2018, foi realizado 
o levantamento de todo o acervo de processos de 
interdição junto a 1º e a 2ª Vara de Família, Órfãos e 
Sucessões de Samambaia.

1

Promover a articulação com a 
Rede social

 Participar das reuniões da Rede Social 
para aprimorar o relacionamento e 
fortalecer a integração da Promotoria com 
a comunidade

Participação em 9 reuniões da Rede Social de 
Samambaia, possibilitando um maior envolvimento com 
as ações propostas pela rede e maior articulação com os 
diferentes órgãos que dela fazem parte.

1

Prevenir a ocorrência de abuso, 
violência e exploração sexual de 

crianças e adolescentes

Participar do planejamento e organização 
da “8ª Caminhada contra o abuso e 
a exploração sexual de crianças e 
adolescentes de Samambaia”, em conjunto 
com a rede social local

O evento foi realizado no dia 18 de maio, que é o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes e contou com a participação de 
representantes de diversos órgãos da rede de proteção 
local, bem como de crianças, adolescentes e professores 
de escolas da rede pública de Samambaia.

1

Buscar maior eficácia no 
combate à violência gênero

Participar do planejamento e organização 
da IV Mobilização de Mulheres de 
Samambaia com o objetivo de reunir 
mulheres que vivenciaram situações de 
violência doméstica para propiciar a elas 
o reconhecimento de suas capacidades 
e potencialidades no enfrentamento da 
questão.

O evento, que foi organizado em 7 reuniões por 
representantes da Rede Social local, entre eles 
servidores do Setor de Análise Psicossocial da CPJSA/
MPDFT, ocorreu em 18/8/2018 e contou com a 
participação de aproximadamente 74 mulheres e 
80 crianças. Com o tema “Autonomia da Mulher”, 
o encontro teve como objetivo oferecer espaço e 
condições para que as mulheres que vivenciaram 
situações de violência doméstica pudessem identificar, 
refletir e construir possibilidades de autonomia, sob 
diversos pontos de vista, no âmbito do reconhecimento 
e fortalecimento de suas identidades / individualidades, 
protagonismo, direitos, empreendedorismo, entre 
outros.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida

CPJ de Samambaia

Buscar maior eficácia no 
combate à violência gênero

Fotografar e realizar a exposição de fotos 
de mulheres vítimas de violência doméstica 
em evento 
em comemoração da Lei Maria da Penha.

Com o objetivo de fortalecer, por meio da fotografia, 
a autoestima das mulheres que vivenciaram violência 
doméstica, o projeto “Almas Reveladas” teve uma 
edição de ensaio fotográfico com 5 mulheres que se 
inscreveram para o projeto em 2017. A exposição 
de fotografias de 13 mulheres clicadas durante a 
realização do projeto em 2016 e 2017, traduzindo a 
força, a coragem, a sensibilidade, o brilho e a beleza das 
mulheres retratadas, ocorreu durante a IV Mobilização 
de Mulheres de 2018.

1

Buscar a prevenção e 
a promoção de saúde 

sócioemocional no ambiente 
escolar

Promover, em conjunto com a rede 
social local, o “1º Fórum de Saúde 
Socioemocional nas Escolas de Samambaia” 
para o compartilhamento de estratégias 
de prevenção e promoção de saúde 
socioemocional

O evento, que foi organizado pela rede social local, 
da qual o MPDFT faz parte, ocorreu em 20 de junho 
de 2018, no auditório do Instituto Federal de Brasília 
– IFB em Samambaia, e contou com a participação 
de aproximadamente 100 profissionais da rede de 
educação, com o objetivo de discutir e compartilhar 
estratégias de prevenção de comportamentos como 
tentativa de suicídio, cutting e outras violências, e de 
promoção da saúde sócio emocional nas escolas.

1

Prevenir a ocorrência de abuso, 
violência e exploração sexual de 

crianças e adolescentes

Promover palestras a estudantes da rede 
pública de ensino de Samambaia sobre 
abuso, violência e exploração sexual de 
crianças e adolescentes

Foram conduzidas pelo SETJUV/CPJSA em parceria 
com com o Conselho Tutelar de Samambaia Sul 4 
palestras aos estudantes da Escola Classe 425 e do 
Centro de Ensino Fundamental 412, no turno matutino e 
vespertino, no primeiro semestre do ano.

1

CPJ de São Sebastião

Promover ações de cidadania 
para a comunidade de São 

Sebastião

Promover mediações com os casos 
trazidos pela comunidade, pelos 30 
agentes comunitários formados no Projeto 
Mediações Comunitárias

36 1

Conscientizar mulheres 
acerca violação de direitos 
e mecanismos jurídicos de 

proteção da mulher

Implementar o Projeto “Promotoras Legais 
Populares” com a realização de oficinas e 
debates sobre direito e cidadania com foco 
nas questões de gênero em São Sebastião.

26 1

CPJ Gama

Contribuir para a diminuição 
da reincidência e fomentar 

a prevenção ao uso 
indiscriminado de substâncias 

psicoativas pelos indiciados 
que cometem ato infracionário 

referente ao Art. 28 da Lei 
Antidrogas no Gama

Elaborar projeto visando realizar palestras 
para promover a reflexão sobre os 
efeitos e malefícios do uso de substâncias 
psicoativas aos autores do crime tipificado 
pela Lei Antidrogas (art. 28 da Lei nº 
11.343/2016) indicados pelos 1º e 2º 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 
TJDFT do Gama

Meta atingida. Projeto Elaborado: “VIDA SEM DROGAS”c/ 
3 palestras realizadas 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida

CPJ Gama

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Firmar acordo com instituições parceiras 
do SEMA, objetiva utilizando doações 
oriundas de prestações pecuniárias e 
fianças para atender serviços e melhorias 
para a comunidade do Gama (Projeto “Nós 
podemos muito mais”- trabalhando em 
rede com a Rede)

Meta atingida 3 instituições beneficiadas: Projeto “Ser 
Mais””; Polícia Civil do DF e FIBRA 1

Conscientizar crianças e 
adolescentes sobre temas 

relacionados à importância da 
cidadania

Implementar ação visando o Projeto 
“Jovem Cidadão” selecionando instituições 
pública de ensino do Gama para receberem 
palestras sobre os temas: alerta sobre uso 
de drogas ilícitas, abuso sexual, bullyng, 
Direito da Mulher e Direito de Família para 
alunos e professores

Projeto ainda não elaborado. Contudo, 4 palestras 
foram realizadas: 1 palestra sobre a Lei Maria da Penha, 
pela PJ Dra. Carolina Rebelo Soares e Juíza Dra. Gislaine 
C. C. Reis; 1 palestra sobre bullyng, pela PJ Dra. Carolina 
Rebelo Soares e PJ (aposentada) Dra. Marlouve Moreno 
Sampaio Santos; 1 palestra sobre abuso sexual aos 
orientadores educacionais do Gama na FACIPLAC, pela 
PJ Dra. Carolina Rebelo Soares; 1 palestra no evento 
“Roda de Conversa sobre enfrentamento à Violência 
Doméstica, no IBF/Gama, pelo PJ Dr. Ibrahim Jorge 
Nasser Saad.

1

Orientar a sociedade quanto aos 
direitos, deveres e mecanismos 

jurídicos de proteção 
disponíveis

Realizar ações itinerantes em espaços 
públicos do Gama: Feira Permanente, 
Rodoviária, instituições religiosas e outras, 
visando a conscientização da população 
acerca dos seus direitos

Meta atingida. Realizada AÇÃO SOCIAL em 
21/02/2018, em Parceria com o Posto de Saúde nº 
2 do Gama, que atendeu cerca de 30 famílias, com 
informações para prevenir e combater a violência 
doméstica e familiar, cestas básicas, serviços de saúde

1

CPJ Guará

Fomentar e participar da rede 
social

Participar de reuniões de discussões de 
casos junto à Rede Social do Guará para 
articular ações e intervenções conjuntas

Participação em 12 reuniões 1

Fomentar e participar da rede 
social

Participar das reuniões e eventos da Rede 
Social Participação em 12 reuniões 1

CPJ Núcleo Bandeirante  Fomentar e participar da rede 
social

Firmar parcerias com a Rede Social da 
Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Park 
Way para mediação de conflitos, com vistas 
a superação de violências e diminuição de 
processos judicializados

2 (duas) instituições credenciadas + 2 oficinas de 
educação ambiental + 1 curso para autores de ilícitos 
ambientais + 12 participações em reuniões com a rede 
social.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida

CPJ Núcleo Bandeirante
Desenvolver ações que 

permitam maior aproximação 
do MPDFT com a sociedade

Realizar visitas aos lares de idosos para 
incentivar a inclusão digital e a integração 
do MPDFT com a comunidade

2 (dois) projetos concluídos com 12 (doze) atividades 
ofertadas que atenderam aproximadamente 500 
crianças e adolescentes 1 (um) projeto: juventude em 
foco Candangolândia. Com as seguintes atividades: aulas 
de 
música, percussão, futebol, capoeira, muay tai, judô, 
dança cigana 1 (um) projeto: juventude em foco Núcleo 
Bandeirante. Com as seguintes atividades: aulas de 
Futebol, capoeira, muay tai, balé, dança cigana

1

CPJ Paranoá

Orientar infratores acerca do 
poder ofensivo de suas ações 

para a sociedade

Executar a atividade relacionada ao projeto 
“A Vida Tem Valor no Trânsito” realizando 
palestras para infratores de delitos de 
trânsito

 Três encontros realizados no Auditório do Edifício Sede, 
com a presença total de 651 participantes beneficiários 
em suspensões em Varas de trânsito em todo o DF

1

Orientar infratores sobre o 
poder ofensivo de suas ações 

para a sociedade

Implementar o projeto “Você Tem Outra 
Opção”, que visa prestar orientação para 
a ressocialização dos egressos do sistema 
prisional e demais envolvidos em delitos 
criminais

 Tres encontros realizados nesta Promotoria de Justiça 
do Paranoá com a presença total de 61 participantes. 
beneficiários em p suspensões em Varas Criminais do 
DF (mas principalmente do Paranoá)

1

CPJ Recanto das Emas

 
Fomentar e/ou participar da 

Rede Social

Realizar reuniões com a rede social para 
viabilizar projetos de inclusão Social 
– especialmente visando o combate à 
Violência doméstica, proteção de crianças, 
Adolescentes e idosos

Palestra na Regional de Ensino, com 49 participantes, 
entre pessoas da comunidade e membros do MPDFT 1

Conscientizar a sociedade 
quanto a direitos e deveres

Promover parceria com a Administração 
do Recanto das Emas para viabilizar os 
projetos de conscientização visando o 
combate à Violência doméstica, proteção 
de crianças, Adolescentes e idosos

Realização de 6 palestras do projeto “Cidadão contra a 
Corrupção” em escolas locais 1

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos

Realizar Projeto “Juntos podemos mais” 
para destinação de verbas oriundas das 
prestações pecuniárias para obtenção de 
recursos para a sociedade

Destinação de recursos de prestações pecuniárias a 8 
instituições parceiras 1

CPJ Riacho Fundo Fomentar e participar da rede 
social

Participar das reuniões e eventos da Rede 
Social do Riacho Fundo I e Riacho Fundo II Meta atingida 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida

CPJ Riacho Fundo

Fomentar e participar da rede 
social

Coordenar as reuniões de abertura da Rede 
Social do Riacho Fundo I e Riacho Fundo 
II para avaliar o trabalho realizado no ano 
anterior e orientar os trabalhos do ano de 
2018

Meta atingida. Em cada rede ocorreram pelo menos 2 
reuniões no ano na CPJRF 1

Fomentar e participar da rede 
social

 Realizar evento em conjunto com as redes 
sociais do Riacho Fundo I e Riacho Fundo 
II, conforme o planejamento anual de cada 
rede.

Meta atingida. O SETPS participou da organização de 
todos os eventos realizados pelas redes do Riacho 
Fundo I e II ao longo do ano.

1

Fortalecer estratégias de 
enfrentamento à violência de 

gênero

Distribuir cartilhas elaboradas pelo MPDFT 
com diversas temáticas para orientação e 
conscientização da comunidade

Meta atingida. Foram distribuídas mais de 250 cartilhas 
de violência doméstica e sobre a Rede Social do Racho 
Fundo I

1

CPJ Santa Maria

Orientar a população quanto 
aos seus direitos

Elaborar conteúdo de cartilha de rede 
social de Santa Maria com material 
informativo para fortalecer o protagonismo 
da população quanto aos seus direitos

Meta cumprida. A cartilha foi elaborada entre os meses 
de fevereiro e novembro, de forma colaborativa com 
a rede e em parceria com o Setor de Comunicação do 
MPDFT. O evento de lançamento ocorreu em 28/11/18.

1

Orientar a população quanto 
aos seus direitos

Realizar evento para divulgar cartilha com 
conteúdo informativo para fortalecer o 
protagonismo da população quanto aos 
seus direitos

O evento de lançamento da cartilha ocorreu em 
28/11/2018 na Promotoria de Justiça de Santa Maria. 1

CPJ Taguatinga

Orientar a sociedade quanto 
à atuação do MPDFT e 

conscientizar jovens estudantes

Dar continuidade às palestras intituladas 
“Faça diferente... Faça a Diferença”, 
conscientizando jovens estudantes quanto 
a crimes e suas consequências

Foram realizadas as 2 (duas) palestras previstas, para 
alunos do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte 
– CEMTN, sendo uma no 1º semestre e outra no 2º 
semestre, no auditório da referida escola.

1

Orientar a sociedade quanto 
à atuação do MPDFT e 

conscientizar jovens estudantes

Operacionalizar fase do Projeto “Tribunal 
do Júri: Uma lição de Vida”, alertando 
jovens estudantes sobre as consequências 
dos crimes dolosos contra a vida, além 
de evidenciar o trabalho do Promotor de 
Justiça.

Foi realizado um número maior de júris do que o 
previsto, ou seja, um total de 6 (seis). Participaram dos 
referidos plenários alunos do Centro de Ensino Médio 
de Taguatinga Norte – CEMTN e do Centro de Ensino 
Fundamental nº 03 de Taguatinga, sendo que dois 
ocorreram no 1º semestre e quatro no 2º semestre, com 
turmas de 80 alunos.

1

Conscientizar a sociedade sobre 
a importância da cidadania e 

seu impacto na preservação do 
meio ambiente

Doar ao Parque Saburo Onoyama, 
localizado em Taguatinga Sul, verba 
advinda de transações penais, para a 
construção de um Viveiro de Plantas, de 
iniciativa de alunos do Centro de Ensino nº 
09 de Taguatinga Sul

Foi realizada a construção do Viveiro de Plantas no 
Parque Saburo Onoyama, conforme previsto. Foi 
doado um montante de 3.000,00, tendo em vista que 
foram utilizados recursos renováveis na construção, 
diminuindo consideravelmente o custo da obra.

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida

Núcleo de Investigação 
e Controle Externo 

da Atividade Policial e 
Núcleo de Combate à 

Tortura – NCAP

Dar visibilidade à atuação do 
MPDFT perante à sociedade

Divulgar na internet/intranet, mídias indoor 
e demais meios de comunicação usados 
pelo MPDFT as principais ações do NCAP/
NCT.

Foram divulgadas na intranet e em sites de notícias 
ações realizadas pelo NCAP 1

Ouvidoria
Atuar estrategicamente para 
prestar uma resposta mais 

efetiva para a sociedade

Analisar e acompanhar as demandas de 
maior impacto no GDF com um objetivo de 
formar um banco de informações para a 
sociedade

A Ouvidoria verificou um total de 20 (vinte) demandas 
de maior impacto. Foram analisadas (levantamento 
de informações para melhor orientação dos cidadãos) 
3 (três) destas demandas (Passe Livre Estudantil, 
Denúncias Eleitorais e Concursos Públicos), totalizando 
15%.

1

PJ de Defesa da Ordem 
Tributária – PDOT

Buscar maior eficácia no 
combate à sonegação fiscal

Priorizar o enfrentamento de crimes 
mais danosos ao Erário, tendo como alvo 
prioritário infrações que ultrapassem 10 
milhões de reais

Foram instaurados no âmbito das PDOTs 113 (cento 
e treze) procedimento de Investigação criminal 
envolvendo supressão tributária acima da meta fixada, 
representando valor total de R$ 2.595.551.788,62.

1

PJ de Fundações e 
Entidades de Interesse 

Social – PJFEIS

Evitar os desvios dos recursos 
advindos dos acordos, termos 

de parcerias e convênios 
firmados entre as entidades e 

órgãos públicos

Sistematizar comunicação ao CAS, ao 
CDCA e às Secretarias do GDF quanto a 
irregularidades apuradas nas prestações de 
contas, para fins de providências cabíveis.

Comunicação realizada 1

Promotoria de Defesa 
da Ordem Urbanística – 

PROURB

Promover a conscientização 
de cidadania com foco na 
participação democrática.

Fomentar o desenvolvimento da cidadania 
com o projeto Um passo no seu espaço

 Acionamento da PJ de Samambaia para 
participação no projeto; 
2. Partipação da Administração Regional 
de Samambaia; 
3. União do projeto Um passo no seu espaço ao projeto 
Concurso Cultural desenvolvido em Samambaia.

1

Promotoria de Justiça da 
Pessoa Idosa – PROJID

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos

Articular para renovação do Termo 
de Cooperação entre MPDFT, TJDFT e 
Defensoria Pública do DF a fim de manter o 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania da Central Judicial do Idoso

A manutenção do funcionamento da Central Judicial do 
Idoso, por meio da renovação do Termo de Cooperação, 
garantiu o atendimento de centenas de idosos do DF e a 
resolução de diversos problemas trazidos por eles.

1

Promotoria de Justiça 
de Defesa da Filiação – 

PROFIDE

Conscientizar a sociedade 
quanto a direitos e deveres

Realizar palestras de conscientização sobre 
a importância da Paternidade 11 palestras realizadas 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Cidadania 
fortalecida

Promotoria de Justiça 
de Defesa da Filiação – 

PROFIDE

Conscientizar a sociedade 
quanto a direitos e deveres

Atualizar o conteúdo da cartilha 
“Tati em busca de seu pai” Conteúdo atualizado 1

Promotoria de Justiça 
de Defesa dos Direitos 

do Consumidor – 
PRODECON

Conscientizar a sociedade 
quanto a direitos e deveres

Realizar palestras para orientação 
referentes aos direitos do consumidor em 
escolas, entidades de classes, fornecedores 
e órgãos públicos

Realizaram 3 (três) palestras 1

Criar e fortalecer estratégias de 
divulgação das informações do 

MPDFT

Alimentar o portal “Consumidor Vencedor” 
com as principais demandas de interesse 
do consumidor no âmbito do MP

Realizado 1

 Total de iniciativas 71

Direitos 
coletivos e 
individuais 

indisponíveis 
protegidos

CPJ Núcleo Bandeirante
Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Participar do Projeto da rede social de 
apoio aos idosos, em parceria com a CEMA 
– utilizar doações oriundas de prestações 
pecuniárias e fianças para atender 
serviços e melhorias para as instituições e 
associações de assistência ao idoso

Foram 14 (catorze) instituições beneficiadas com a 
doação de bens e prestação de serviço e 19 (dezenove) 
projetos assistidos com recursos provenientes de 
medidas alternativas em 2018.

1

CPJ Planaltina

Verificar e acompanhar as 
situações de tutelas e curatelas

Levantamento e análise das ações de 
interdição de anos anteriores a 2017 - 1

Acompanhar as situações de 
tutelas e curatelas

Identificar interditados em situação de risco 
ou vulnerabilidade, falhas no exercício das 
curatelas e possibilidades de levantamento 
de interdições

Foram realizadas em média de 1 a 2 visitas por semana 1

Núcleo de Investigação 
e Controle Externo 

da Atividade Policial e 
Núcleo de Combate à 

Tortura – NCAP

Promover a articulação com 
unidades estratégicas e/ou 

instituições parceiras

Realizar reuniões e tratativas para renovar 
o convênio com a PROVITA-DF visando 
a prestação de Proteção às Vitimas, 
Testemunhas do Distrito Federal que estão 
em estado de risco.

Foram realizadas tratativas via contato telefônico, bem 
como foi assinado termo de cooperação técnica entre o 
MPDFT e o PROVITA

1

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Reuniões com a Corregedoria-Geral e 
Direção-Geral da PCDF visando a integração 
das instituições

Os membros do NCAP se reuniram por diversas vezes 
com os integrantes da CGP e da Direção-Geral da Polícia 
Civil.

1

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Instaurar procedimentos e expedir 
recomendações para sanar dificuldades 
enfrentadas pelas unidades policiais do DF 
identificadas durante as visitas rotineiras 
de fiscalização

Foi instaurado um procedimento e expedida uma 
recomendação. 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Direitos 
coletivos e 
individuais 

indisponíveis 
protegidos

Núcleo de Investigação 
e Controle Externo 

da Atividade Policial e 
Núcleo de Combate à 

Tortura – NCAP

Realizar/Participar de ações que 
promovam o aperfeiçoamento 

teórico-metodológico da 
atuação da unidade

Participar do Encontro Nacional de 
Aprimoramento da Atuação do Controle 
Externo da Atividade Policial

Os membros participaram do VIII Encontro Nacional do 
MP no Controle Externo da Atividade Policial. 1

Promotoria de Justiça 
Criminal de Defesa dos 

Usuários dos Serviços de 
Saúde – PRÓ-VIDA

Zelar pela qualidade dos 
serviços prestados aos cidadãos

Apuração das suspeitas de crimes 
cometidos por profissionais de saúde no 
DF por meio de procedimentos internos de 
apuração (Procedimentos de Investigação 
Criminal – PICs e Notícias de Fato – Nfs), 
originados dos atendimentos presenciais 
na Promotoria

Foram concluídos 45 procedimentos (entre Nfs e 
PICs) relacionados a suspeits de crimes cometidos por 
profissionais de saúde

1

Zelar pela qualidade dos 
serviços prestados aos cidadãos

Apuração das suspeitas de crimes de 
atribuição da Pró-Vida cometidos por 
profissionais de saúde no DF e contidas 
em Inquéritos Policiais (IPs) e Termos 
Circunstanciados (Tcs)

Foram concluídos 90 procedimentos externos de 
apuração (inquéritos policiais e termos circunstanciados) 
relacionados a suspeitas de crimes cometidos por 
profissionais de saúde

1

Promotoria de Justiça da 
Pessoa com Deficiência – 

PROPED

Promover ações para ampliar a 
acessibilidade no DF

Propor assinatura de Termo de 
Ajustamento de Conduta - TAC para ampliar 
a acessibilidade nos espaços privados de 
uso coletivo

Foram realizados 16 TACs com: hotéis, restaurante, 
condomínio, shopping, cinema, igreja, clube 1

Acompanhar a prestação de 
serviços para pessoas com 

deficiência

Realizar visitas para acompanhar o 
funcionamento das entidades conveniadas 
ao GDF que abrigam as pessoas com 
deficiência (Inspecionar in loco as 
instituições de abrigamento no DF que 
recebem recursos públicos)

Realizadas visitas em 5 instituições: Dom Orione, 
AMPARE, AEC, APAED e Vila do Pequenino Jesus. 1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas

Articular com órgãos competentes para 
possível ampliação na oferta qualitativa 
(perfis) de vagas em abrigos para pessoas 
com deficiência

Foram feitas diversas articulações com o órgão do GDF 
responsável pelos abrigamentos, contudo houve um 
entrave pela falta de instiuições interessadas em ampliar 
a oferta de vagas. Além disso, o afastamento da titular 
da 
PROPED durante o segundo semestre de 2018 
interrompeu as tratativas

1

Criar e fortalecer estratégias 
para acompanhar a aplicação 

das verbas destinadas a pessoas 
com deficiência

Acompanhar, no sistema SIGGO, a 
aplicação das verbas orçamentárias do 
GDF, aprovadas na LOA 2018, destinadas a 
pessoas com deficiências

Realizado o acompanhamento orçamentário de recursos 
públicos destinados a serviços para pessoas com 
deficiência nas áreas de: acessibilidade, transporte, 
educação especial, turismo, saúde, urbanismo

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Direitos 
coletivos e 
individuais 

indisponíveis 
protegidos

Promotoria de Justiça de 
Defesa da Educação – 

PROEDUC

Realizar ações para aprimorar o 
acesso à educação de qualidade

Instituir a formação musical complementar 
na rede pública de ensino do Distrito 
Federal, sem prejuízo do ensino obrigatório 
da música no componente curricular da 
educação sobre a arte, no período das 
escolas em tempo integral, onde não 
estejam sendo ministradas matérias do 
componente curricular obrigatório.

Aprimoramento do acesso à educação de qualidade 1

Realizar ações para aprimorar o 
acesso à educação de qualidade

Realizar reuniões entre famílias e/ou 
órgãos envolvidos para solucionar conflitos, 
garantido a celeridade da prestação do 
serviço, sem a necessidade de acionar 
a esfera judicial Alguns não podem ser 
ajuizados

Celeridade na prestação de serviços e resoluções de 
conflitos no ambiente escolar 1

Realizar ações para aprimorar o 
acesso à educação de qualidade

Alfabetização dos terceirizados do MPDFT 
e do TJDFT Alfabetização de adultos no âmbito do MPDFT e TJDFT 1

Promotoria de Justiça 
de Defesa da Filiação – 

PROFIDE

 
Garantia do direito à 

paternidade e à dignidade da 
pessoa humana

Operacionalizar fase do Projeto Cartórios 
com a realização de atendimentos coletivos 
das mães dos menores registrados nos 
diversos Cartórios de Registro Civil do DF 
sem a paternidade estabelecida

03 atendimentos realizados 1

 
Garantia do direito à 

paternidade e à dignidade da 
pessoa humana

Dar continuidade ao Programa Pai 
Legal nas Escolas com a realização de 
atendimentos coletivos

06 atendimentos realizados 1

 
Garantir o direito à paternidade 

e à dignidade da pessoa 
humana

Operacionalizar fase do Projeto Identidade 
Legal realizando atendimentos coletivos 
de reconhecimento de paternidade e/ou 
abertura de Procedimentos de Investigação 
de Paternidade a partir 
de dados oriundos da Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal/
Instituto de Identificação, acerca de 
menores que foram 
civilmente identificados sem a paternidade 
estabelecida no Registro Geral

02 atendimentos realizados 1

 Total de iniciativas 19
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Patrimônio 
público 

protegido

CPJ de Samambaia Fomentar a transparência ativa 
nas escolas públicas

Realizar reuniões e eventos para 
fomentar a implementação de ações de 
transparência ativa nas escolas públicas de 
Samambaia

Foram feitas reuniões e firmadas parcerias com a a 
Diretoria Regional de Ensino de Samambaia, com a 
Controladoria Geral do DF, com a Diretoria de Prestação 
de Contas da Secretaria de Educação e com a 7ª 
Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. 
Foram realizados também dois eventos de treinamento 
dos gestores das escolas públicas de Samambaia um 
deles com a parceria da Controladoria Geral do DF e foi 
lançado o edital do concurso “Transparência nas escolas 
é legal”.

1

PJ de Fundações e 
Entidades de Interesse 

Social – PJFEIS

Criar mecanismo para análise 
qualitativa na prestação de 

contas para que o Atestado de 
Regular Funcionamento reflita 
com fidelidade a regularidade 

da entidade

Efetuar, em parceria com a SPD, vistoria 
in loco nas fundações e associações, com 
o propósito de coletar informações sobre 
o seu funcionamento e, por conseguinte, 
subsidiar a atuação da Promotoria.

Vistorias realizadas, conforme plano estabelecido 1

Ampliar o acesso a banco 
de dados que forneçam 

informações essenciais ao 
velamento e à apuração de 

irregularidades

Atualizar o status das fundações existentes 
no DF no “Sistema de Controle de Entidades 
e Fundações”

Situação atualizada 1

 Total de iniciativas 3

Meio ambiente 
preservado

CPJ Brazlândia
Dar apoio estrutural e 

logístico para o projeto Preserva 
Brazlândia

Dar apoio administrativo às atividades 
desenvolvidas pela Comissão Preserva na 
Região Administrativa de Brazlândia

Participou de reunião no dia 24/07 1

Promotoria de Defesa 
da Ordem Urbanística – 

PROURB

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Operacionalizar fase do projeto Preserva 
Brazlândia - 1

Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio 

Ambiente e Patrimônio 
Cultural - PRODEMA

Conscientizar a sociedade 
quanto a direitos e deveres

 Promover em parceria com o PARNA 
(Parque Nacional de Brasília) o curso de 
formação socioambiental para os 
autores de ilícitos ambientais

Foram realizadas 05 turmas com 173 participantes no 
total, tendo índice de conclusão de 63,37% 1

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Acompanhar a cobrança de uso da água 
captada no Distrito Federal

Foi aprovada a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba pela Resolução 
CNRH nº 185/2016 sendo a responsabilidade pela 
execução da cobrança da Associação Multissetorial de 
Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas 
(ABHA).

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Meio ambiente 
preservado

Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio 

Ambiente e Patrimônio 
Cultural - PRODEMA

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Acompanhar a captação de água do 
Corumbá, Bananal e do Paranoá

A 4ª PRODEMA Instaurou o procedimento administrativo 
nº 08190.096447/17-18, para acompanhar as ações 
emergentes no tocante à captação de água do Ribeirão 
Bananal e Flutuante para o bombeamento de água 
bruta. Nesse feito foram expedidos diversos ofícios 
ao IBRAM e ADASA requisitando informações, além de 
perícias pela Assessoria Pericial em meio Ambiente e 
Geoprocessamento.

1

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

 Participar do 8º Fórum Mundial da Água

1. Evento ocorrido em março de 2018. Foram produzidos 
1.000 folders para difundir o caso do Descoberto 
Coberto e 1.000 para o caso da Serrinha do Paranoá, os 
quais foram distribuídos durante os eventos havidos em 
março; 2. Proferida Palestra sobre a Crise Hídrica do DF 
e a expansão urbana na Serrinha do Paranoá e sobre o 
Projeto Descoberto Coberto.

1

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Participar da Ação Nacional em Defesa dos 
Recursos Hídricos, promovida pelo CNMP

A 2ª PRODEMA participou da iniciativa da Comissão 
do Meio Ambiente, em parceria com a Comissão de 
Planejamento Estratégico, nos dias 19 e 20 de fevereiro, 
na Escola Superior do Ministério Público.

1

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Promover ações para levar o poder público 
a adotar políticas públicas que tornem 
os projetos de expansão urbana da 
Bacia do Paranoá sensíveis à água (Setor 
Habitacional Taquari – Lago Norte)

 A titular da 3ª PRODEMA redigiu um capítulo sobre o 
tema em uma publicação acadêmica que está sendo 
elaborada pela equipe da FAU/UnB. Proferiu diversas 
palestras a respeito do caso, inclusive no Fórum Mundial 
da Água e no FAMA, e elaborou folders sobre o mesmo 
em português e inglês. O caso chamou a atenção do 
Ministério do Meio Ambiente, o que levou ao convite 
para uma preleção no Seminário Nacional Revitalização 
de Bacias Hidrográficas com Foco em Rios Urbanos e 
promoveu a proximação com o MMA e o trabalho que 
estão desenvolvendo com esse foco; 
2. Para compartilhar informações a respeito do que 
vem sendo tratado e das ações em curso, a Promotoria 
realizou, em maio de 2018, um workshop sobre o 
Programa Arco das Nascentes, que tem termo de 
cooperação técnica firmado com o MMA e abarca o 
DF além de outras parcerias para Projetos de Bacias 
Hidrográficas do DF. 
3. Solicitação à Comunicação Externa a elaboração de 
um vídeo institucional sobre o caso da Serrinha, com 
entrevistas diversas e filmagens locais que usem o drone 
recem adquirido pelo MPDFT.

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Meio ambiente 
preservado

Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio 

Ambiente e Patrimônio 
Cultural - PRODEMA

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Participar do Fórum Alternativo Mundial da 
Água - FAMA

Proferida palestra sobre Crise Hídrica em grandes 
centros urbanos. 1

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Acompanhar as obras e a preservação de 
espaços culturais do Distrito Federal

1 Praça Cel. Salviano Monteiro – ajuizamento da Ação 
Civil Pública PJE nº 0708699- 83.2018.8.07.0018. 
2. Museu Histórico de Planaltina – ajuizamento da Ação 
Civil Pública PJE nº 0705243- 28.2018.8.07.0018 
3. Realização de reunião com o Conselho de Cultura e do 
Conselho do Patrimônio de Planaltina. 
4. Foi realizada vistoria no Painel de Athos Bulcão 
na Escola Britânica e elaborado projeto de restauro. 
Processo 08190.021583/10-70. 
5. Foi realizada vistoria no Painel de Athos Bulcão 
no Aeroporto Internacional de Brasília e elaborado 
o projeto de restauro pela Inframérica com novo 
cronograma para a realização das obras de instalação; 
6. Foi realizada inspeção com a Fundathos e a 
Inframérica para definição do espaço ideal para a 
realocação e cronograma para a realização das obras de 
instalação do artista Athos Bulcão. 
7. Reabertura do Espaço Renato Russo em julho/2018. 
8. Elaboradas NT APMAG/APAEL e informações obtidas 
sobre o projeto de restauração e modernização da Sala 
Martins Penna do Teatro Nacional Claudio Santoro.

1

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Acompanhar a execução da Ação Civil 
Pública de desocupação e recuperação da 
orla do Lago Paranoá

 Reunião em 10/12/2018 com a Casa Civil, SEGETH, 
IBRAM sobre a apresentação do Projeto Masterplan 
consolidado, ocasião em que foram entregues o plano 
urbanístico de uso e ocupação da Orla do Lago Paranoá 
com mapas detalhados

1

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Cobrar a gestão adequada dos Gases 
de Efeito Estufa – GEE, lançados pela 
ETE Melchior (IBRAM e CAESB) – Lei de 
Mudanças Climáticas.

A 3ª Prodema recomendou ao Instituto Brasília 
Ambiental - IBRAM que estabeleça novas condicionantes 
na Licença de Operação da Estação de Tratamento de 
Esgotos - ETE Melchior, LO nº 49/2015, emitida à CAESB, 
no intuito de disciplinar a emissão de odores e de gases 
tóxicos e de efeito estufa (GEE) e seu aproveitamento; 
e recomendou à CAESB o cumprimento das exigências 
relativas ao tratamento dos odores e dos gases tóxicos 
gerados na ETE Melchior, no intuito de reduzir as 
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Meio ambiente 
preservado

Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio 

Ambiente e Patrimônio 
Cultural - PRODEMA

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Executar ações do Projeto Descoberto 
Coberto

 Participação da 3ª PRODEMA de um projeto piloto de 
semeadura direta realizado às margens do Lago do 
Descoberto; 
2. Participação da solenidade da assinatura do 
Termo de Cooperação Técnica da Aliança pelo 
Descoberto, subscrito por 22 instituições, que tem o 
objetivo de promover ações de revitalização da bacia 
que tem objetivo de promover ações de revitalização da 
bacia manancial do DF .

1

Serviço de Gestão 
Ambiental

Implementar ações de 
sustentabilidade no MPDFT

Definir estratégia para a destinação 
adequada dos banners não utilizados

Doação não realizada para pessoa física por 
impedimento legal alertado pela Conjur. Desde então, 
está em análise a possibilidade de doação para a ONG 
Mãos que Criam.

1

Implementar ações de 
sustentabilidade no MPDFT

Criar campanha de sensibilização acerca 
da coleta de óleo de cozinha usado 
para produção de sabão, detergente e 
biocombustível, contribuindo com o Projeto 
Biguá da Caesb

Campanha realizada em agosto, com a disponibilização 
de duas bombonas próprias para coleta na garagem da 
Sede, com capacidade para 50 litros. Apos, o material 
foi recolhido pelo projeto Biguá e encaminhado para 
empresas locais para produção de biodiesel.

1

Implementar ações de 
sustentabilidade no MPDFT Realizar a Semana do meio ambiente

4 palestras realizadas dia 5/6, com duração de 1 hora 
e 30 minutos com os temas “água” e “situação dos 
catadores no DF”.

1

Implementar ações de 
sustentabilidade no MPDFT

Receber materiais em bom estado 
das diversas unidades da instituição e 
redistribuí-los (bimestralmente) para 
as áreas que necessitam dos materiais

Campanha denominada de “almoxarifado sustentável”, 
na qual houve um recebimento total de 1.503 materiais 
no ano (julho - 247, agosto – 157, setembro - 809, 
outubro - 196, novembro – 94)

1

Implementar ações de 
sustentabilidade no MPDFT

Distribuir blocos artesanais confeccionados 
a partir de folhas de rascunho inutilizadas e 
doadas pelas Áreas

Os interessados buscavam os blocos na entrada da sala 
do Seram (média de 10 blocos doados por mês). 1

Implementar ações de 
sustentabilidade no MPDFT

Doação de 4 resmas/mês de folhas de 
rascunho ao restaurante Escola Senac 
do Ed. Sede, para a colagem diária de 
canhotos de cartão de crédito e débito. 
Objetivo: diminuir o impacto ambiental das 
folhas brancas

Foram doadas 12 resmas por falta de solicitação do 
Senac. 1

 Total de iniciativas 19
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Criminalidade 
combatida

CI/GAECO

Aprimorar os mecanismos de 
controle do sigilo da informação

Implantar certificação digital para controlar 
o sigilo das informações na unidade 100% dos servidores e membros com certificação digital 1

Atuar de forma efetiva em 
operações de combate à 

criminalidade
Coordenar operações exclusivas do MPDFT Foram realizadas 1

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos – CNDH

Promover ações de 
enfrentamento ao racismo e à 

discriminação racial

Elaborar o projeto “Oxalá nas Escolas” para 
o enfrentamento da discriminação racial 
nas escolas

Projeto elaborado e institucionalizado por meio da 
Portaria nº 1154/2018. 1

Promover ações de 
enfrentamento ao racismo e à 

discriminação racial

Operacionalizar fase do projeto “Oxalá” 
com a realização curso de conscientização 
sobre igualdade racial aos beneficiários da 
suspensão condicional do processo

1 curso realizado por semestre. No total, 15 beneficiários 
participaram. 1

Promover ações de 
enfrentamento ao racismo e à 

discriminação racial

Operacionalizar fase do projeto “Oxalá” 
com a realização curso de conscientização 
sobre igualdade racial aos beneficiários da 
suspensão condicional do processo

7 curso realizado por semestre. No total, 15 beneficiários 
participaram. 1

Coordenadoria Executiva 
de Autocomposição – 

CAUTO

Implementar prática de justiça 
restaurativa

Implementação do Projeto Escutando o 
cidadão de 
acolhimento, valorização e esclarecimento 
de vítimas de delitos no âmbito das 
promotorias de justiça de Ceilândia

Portaria nº 1075 de11/09/2018 1

Implementar prática de justiça 
restaurativa

Elaboração de conteúdo para cartazes 
do Projeto Escutando o cidadão para o 
acolhimento e para orientar as vítimas 
quantos aos seus direitos e quanto aos 
serviços disponíveis na promotoria

Material elaborado em parceria com a SECOM 1

CPJ Águas Claras Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Implantar Projeto “Dialogar é prevenir” para 
prevenção aos casos de violência doméstica 
por meio de intervenções psicossociais nos 
núcleos familiares

Em parceria com o IESB o Projeto Dialogar é Prevenir 
foi implantado na região de Águas Claras no segundo 
semestre de 2018. Os eventos de lançamento 
aconteceram no mês de setembro de 2018 e contaram 
com a participação do Coordenador da CPJAC, Dr. Rafael 
Gustavo Reiner e da Coordenadora da Coordenação dos 
Núcleos de Direitos Humanos (CNDH), Dra. Liz-Ellanne 
de Silvério e Oliveira Mendes.

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Criminalidade 
combatida

CPJ Águas Claras
Orientar a comunidade de 
Águas Claras nos temas de 

atuação da Promotoria

Elaboração de conteúdo para cartilha 
sobre maus tratos em conjunto com outras 
unidades psicossociais

O conteúdo para cartilha de maus tratos foi elaborado 
pelos Setores Psicossociais de Águas Claras, Riacho 
Fundo e Santa Maria. Foi finalizado no segundo 
semestre de 2018 e encaminhado para a Comunicação 
Social a fim de realizar a revisão textual e elaboração da 
arte. A previsão de lançamento é o primeiro semestre de 
2019.

1

CPJ Brasília II

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Realizar evento de formação em questões 
de gênero e violência doméstica contra a 
mulher para a rede de enfrentamento local

Foram realizadas reuniões quinzenais com as vítimas de 
violência doméstica na cidade Estrutural 1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Firmar acordo com instituições parceiras 
com objetivo de utilizar doações oriundas 
de prestações pecuniárias e fianças para 
atender serviços e melhorias para a 
comunidade

*Foram realizadas doações por meio de transação 
penal para a escola Jardim de Infância nº 2 do Cruzeiro. 
*Foram encaminhadas doações também para a Vila do 
Pequeno Menino Jesus

1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Firmar acordo com instituições parceiras 
da SEMA com objetivo de utilizar doações 
oriundas de prestações pecuniárias e 
fianças para atender serviços e melhorias 
para a comunidade

Foram realizadas doações por meio de transação penal 
para a Creche Alecrim na Estrutural 1

Promover o enfrentamento à 
violência

Operacionalizar fase do Projeto Ler é legal 
para a Cidade Estrutural

Foi realizada uma reunião, porém ainda não foi possível 
a extensão do Projeto para a Estrutural 1

CPJ Brazlândia

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Participar de reuniões e eventos que tratem 
sobre Violência Doméstica

Colaborou na Realização do Curso do Pronatec 
para vítimas de VD, no dia 16/05, com participação de 50 
mulheres Reunião com PROVID, no dia 20/06 Reunião 
com 18ª DP, no dia 04/07 Roda de Conversa no NAFAVD 
no dia 29/08

1

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Realizar Tardes de Reflexão para homens 
sobre violência doméstica

Tardes de reflexão grupo dos Homens dias 13/03, 15/05, 
10/07, 18/09, 13/11. Com entrega de cartilhas sobre o 
tema. Participação de 65 homens.

1

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Realizar Tardes de Reflexão para mulheres 
sobre violência doméstica

Tardes de Reflexão grupo de Mulheres dias 20/03, 22/05, 
19/06, 17/07, 25/09, 20/11. Com entrega de cartilhas 
sobre o tema. Participação de 63 mulheres

1

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Participar de entrevistas sobre violência 
doméstica

Entrevistas ao Correio Brasiliênse nos dias 16/03, 21/06, 
Entrevista à Rádio Nacional no dia 13/11 
Entrevista à TV Câmara, no dia 17/08

1

Início  |  Sumário



Relatório de Gestão Estratégica MPDFT | 2018

87

INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Criminalidade 
combatida

CPJ Brazlândia

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Participar de reuniões e eventos da Rede 
Unidas de Violência Doméstica

Participou de evento realizado no Centro 
olimpico no dia 08/03 com entrega de material 
Participou de oficina sobre direitos sociais e políticas de 
assistência social, no dia 09/09, com participação de 25 
alunos, Dia 16/10 (UNIP), dia 17/10 (CREAS), dia 12/11 
(UNB) Reunião com Rede Unidas no dia 04/10, 31/10

1

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Realizar evento da Rede Unidas de 
Violência Doméstica

Realizou o 2º Encontro da Rede Unidas, na 
Escola Parque na Natureza, no dia 14/11. Com enfoque 
nos temas de Violência Doméstica, Abuso Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes e Prevenção ao Suicídio. 
Participação de 300 alunos.

1

Combater aos Crimes de Abuso 
Sexual

Participar de eventos sobre o 
Enfrentamento Abuso Sexual Contra 
Crianças e Adolescente

Realizou o 2º Encontro da Rede Unidas, na Escola Parque 
na Natureza, no dia 14/11. Com enfoque nos temas de 
Violência Doméstica, Abuso Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes e Prevenção ao Suicídio. Participação de 
300 alunos.

1

Combater aos Crimes de Abuso 
Sexual

Proferir palestras nas Escolas Públicas 
de Brazlândia sobre violência doméstica 
e abuso sexual contra crianças e 
adolescentes

Palestras realizadas nos dias 18/05 (160 alunos) 1

Dar visibilidade à atuação 
da Coordenadoria perante à 
Comunidade de Brazlândia

Divulgar previamente à Comunidade de 
Brazlândia a atuação de Plenários do Júri e 
os resultados dos julgamentos

Foram publicadas 8 notas 1

CPJ de São Sebastião

Buscar aprimoramento no 
combate à violência doméstica 

em São Sebastião

Acolher homens autores de Violência 
Doméstica dentro do projeto coordenado 
pelo CEPS – Projeto Grupos informativos 
sobre violência e cidadania

1 1

Buscar aprimoramento no 
combate à violência doméstica 

na comunidade de São 
Sebastião

Implementar o Projeto de intervenção após 
pedido de retirada das medidas protetivas 
por mulheres vítimas de violência 
doméstica.

211 1

CPJ Gama Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Realizar encontros mensais da Rede de 
Enfrentamento à violência contra a mulher 
do Gama

Meta atingida. Realizados 11 encontros mensais da em 
instituições diferentes (MPDFT, CRAS-CREAS, AOPA, CEF 
1, 20ª DP, Posto 
de Saúde 1, IFB, Rotary Club, PROVID e UAMA).

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Criminalidade 
combatida

CPJ Gama

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Realizar reuniões com liderança do curso 
de Psicologia da FACIPLAC do Gama para 
firmar parceria para participação de alguns 
alunos e professores na Rede

Meta atingida. Realizadas 2 reuniões, em 10/04/2018 e 
19/04/2018 com a FACIPLAC, 
PJ Dr. Ibrahim Jorge Nasser Saad e servidores do SEMA.

1

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Realizar oficina de articulação para 
fortalecer o trabalho em Rede de Violência 
Doméstica nas delegacias do Gama

Meta atingida. Realizadas 2 oficinas de articulação na 20ª 
DP dia 23/03/2019 e 26/06/2019. 1

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Realizar ação itinerante da Rede para a 
Comunidade visando a conscientização da 
população a cerca dos temas relativos à 
violência doméstica

Meta atingida. Realizada a 2ª Ação Rede Itinerante na 
Associação das Obras Pavonianas de Assistência (AOPA) 
no dia 16 de junho de 2018, c/palestra sobre a Lei Maria 
da Penha, oficinas de empoderamento feminino, saúde 
da mulher e artesanato

1

CPJ Guará

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Participar de reuniões e eventos que tratem 
sobre Violência Doméstica Participação em 4 reuniões 1

Combater aos Crimes de Abuso 
Sexual

Apoio e articulação com a Rede Social do 
Guará e a Regional de Ensino do Guará 
para realizar curso de capacitação para 
Orientadores educacionais da região 
sobre abuso sexual contra crianças e 
adolescentes

Realização da “Conversa com professores sobre abuso e 
exploração sexual Infanto Juvenil” em 06/04/2018, com a 
participação de 75 profissionais.

1

Combater aos Crimes de Abuso 
Sexual

Conversa de conscientização e distribuição 
de panfletos para os feirantes (Feira 
do Guará) acerca da importância do 
Enfrentamento ao Abuso Sexual Contra 
Crianças e Adolescente em conjunto com a 
Rede social do Guará

Realizada 1 evento com Conversa de conscientização 
e distribuição de panfletos para os feirantes (Feira do 
Guará)em maio.

1

Combater aos Crimes de Abuso 
Sexual

Apoio no planejamento da Caminhada de 
Enfrentamento ao Abuso Sexual contra 
crianças e adolescente em conjunto com a 
Rede social do Guará

Realizada 3 reuniões de planejamento com a Regional 
de Ensino e integrantes da Rede do Guará e 1 dia de 
caminhada no dia 18/05/2018.

1

Combater aos Crimes de Abuso 
Sexual

Proferir palestras nas Escolas Públicas de 
Guará sobre abuso sexual contra crianças e 
adolescentes com apoio da Rede social do 
Guará

Realização de 10 palestras em 5 escolas da rede pública 
do Guará, junto com profissionais da rede do Guará. 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Criminalidade 
combatida

CPJ Paranoá
Buscar aprimoramento 
nas ações de combate à 

criminalidade no Paranoá

Participar de audiência no TJDF sobre os 
efeitos nocivos das drogas para os autores 
do fato

 Audiências realizadas mensalmente no Juizado Especial 
Criminal do Paranoá. 1

CPJ Recanto das Emas
Atuar de forma efetiva em 
operações de combate à 

criminalidade

Fomentar as cooperação entre os órgãos 
de segurança pública (27ª DP e PMDF), 
para atuação preventiva e repressiva no 
combate aos crimes patrimoniais

2 reuniões realizadas entre membros do MPDFT e da 27ª 
DP a fim de melhorar a atuação policial na localidade 1

CPJ Riacho Fundo

Fortalecer estratégias de 
enfrentamento à violência 

doméstica

Promover curso de capacitação para 
graduandos do curso de Direito da 
Faculdade Projeção, no tocante ao 
atendimento às mulheres vítimas de 
violência doméstica

Meta atingida. Curso realizado no dia 03/03/18, na 
CPJRF. O curso foi ministrado pela Assistente Social do 
SETPS e os dois promotores de violência doméstica. 
Contou com a participação de cerca de 40 estudantes do 
curso de direito da Faculdade Projeção, que atuariam no 
NPJ do Fórum do Riacho Fundo

1

Fortalecer estratégias de 
enfrentamento à violência 

doméstica

Realizar eventos com o objetivo de orientar 
e capacitar a rede de enfrentamento local 
em relação à violência doméstica

Meta atingida. Foram realizados 3 eventos. São eles: 
Oficina de Enfrentamento à Situações de Violência 
Intrafamiliar nos casos de Drogas e Transtorno Mental, 
no dia 03/09/2018; Seminário Conversando sobre 
drogas, saúde mental e violência Intrafamiliar, no dia 
23/04/18; Oficina no dia 26/11/18, na Promotoria, com 
a Rede Social do Riacho Fundo I, onde foi apresentada, 
por uma representante da Rede Social do Guará, a 
metodologia de Estudo de Casos em rede

1

Fortalecer estratégias de 
enfrentamento à violência 

doméstica

Elaborar conteúdo de cartilha e cartaz 
com informações do acolhimento 
coletivo realizado na CPJRF, abordando as 
situações em que a vítima pode procurar 
a Promotoria e informações sobre a rede 
de atendimento em Violência Doméstica. 
Também foi criada a cartilha em PDF para o 
Setor encaminhar via o aplicativo Whatsapp 
quando convocamos a vítima para o 
acolhimento

Meta atingida. Desde o mês de setembro, os cartazes 
foram anexados nas delegacias que atendem a região, 
no Fórum e na Promotoria do Riacho Fundo. Além 
das cartilhas serem entregues pelos promotores nas 
audiências, o SETPS encaminhou a cartilha em PDF no 
Whatsapp.

1

CPJ Taguatinga
Orientar infratores acerca do 
poder ofensivo de suas ações 

para a sociedade e para si

Realizar palestras aos envolvidos nos 
processos do Juizado Especial Criminal 
sobre o poder ofensivo de suas ações para 
a sociedade

Foram realizadas as 2 (duas) palestras previstas, sob 
a coordenação da Dra. Liliane Guimarães Cardoso, 
sobre os efeitos do uso de drogas aos usuários que se 
beneficiaram da suspensão condicional do processo.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Criminalidade 
combatida

Núcleo de Controle e 
Fiscalização do Sistema 

Prisional – NUPRI

Atuar de forma efetiva em 
operações de combate à 

criminalidade

Estabelecer critério para andamento 
conclusão dos procedimentos de 
investigação criminal de forma a 
dar celeridade aos feitos e evitar o 
represamento

Todos os PICs instaurados até 30/6/2018 foram 
concluídos, à exceção de 1 (nesse, uma das diligências 
teve de ser cumprida via precatória, o que atrasou o 
andamento)

1

Núcleo de Investigação 
e Controle Externo 

da Atividade Policial e 
Núcleo de Combate à 

Tortura – NCAP

Promover a articulação com 
unidades estratégicas e/ou 

instituições parceiras

Atuar em conjunto com o GAECO/PGJ, CI/
PGJ e NUPRI/PGJ para aperfeiçoar a atuação 
da unidade

Foram realizadas tratativas com as unidades 
estratégicas. 1

Desenvolver competências 
necessárias à plena atuação da 

unidade

Incentivar o aperfeiçoamento dos 
integrantes do NCAP/NCT, por meio 
de cursos técnicos internos e externos 
voltados à area de atuação do núcleo

Cada integrante da equipe realizou ao menos um curso, 
seja na modalidade presencial ou a distância. 1

PJ Criminais e PJ do 
Tribunal do Juri

Atuar nos inquéritos policiais, 
processos criminais e 

extrajudicialmente em busca 
de soluções que promovam a 
diminuição da criminalidade

Realizar palestras e publicar artigos e livros 
para o esclarecimento e aprimoramento do 

combate à criminalidade

Livro “Cinema e Criminologia: semânticas do castigo” 
coordenado pelo Promotor de Justiça Bruno Amaral 
Machado foi lançado em junho deste ano. O mesmo 

Promotor lançou um Artigo que aborda representações 
sociais sobre a atividade policial no sistema de justiça 

federal.

1

 Total de iniciativas 43

Impunidade 
e corrupção 
combatidas

CI/GAECO

Atuar de forma efetiva em 
operações de combate à 
impunidade e corrupção

Apoiar operações que não são exclusivas 
do MPDFT Foram realizadas 1

Atuar de forma efetiva em 
operações de combate à 
impunidade e corrupção

Realizar operações do GAECO Foram realizadas 1

CPJ Brazlândia

Conscientizar as crianças 
e adolescentes sobre a 

importância da cidadania

Operacionalizar fase do projeto “O que você 
tem a ver com a Corrupção?” participando 
de reuniões e eventos da campanha

Realizou Reunião com Representantes da Controladoria 
nas Escolas, no dia 08/06 Reunião na Escola INCRA 07, 
no dia 11/05

1

Conscientizar as crianças 
e adolescentes sobre a 

importância da cidadania

Operacionalizar fase do projeto “O que você 
tem a ver com a Corrupção?”, realizando 
palestras nas escolas sobre a campanha

Realizou palestra nos dias 23/03 na CPJCE e CPJBZ, 06/04 
na CPJS e na CPJPL 1

CPJ Ceilândia
Conscientizar as crianças 
e adolescentes sobre a 

importância da cidadania

Operacionalizar fase do projeto “O que você 
tem a ver com a Corrupção?”, realizando 
palestras nas escolas sobre a campanha

*Palestras foram ministradas nos Centros de Ensino 
Médio 12 e 13 de Ceilândia. 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Impunidade 
e corrupção 
combatidas

CPJ Gama
Conscientizar crianças 
e adolescentes sobre a 

importância da cidadania

Operacionalizar fase do projeto “O que você 
tem a ver com a Corrupção?”, realizando 
palestras nas escolas sobre a campanha

Meta atingida. Realizadas: 2 palestras pela PJ Dra. 
Carolina Rebelo Soares e 2 palestras pelo PJ Inácio 
Pereira Neves Filho

1

Núcleo de Controle e 
Fiscalização do Sistema 

Prisional – NUPRI

Promover soluções que 
reduzam a corrupção no âmbito 
da administração penitenciária

Inspecionar as cozinhas das três empresas 
fornecedoras, em especial quanto à correta 
quantidade de alimentos nas refeições

Todas as cozinhas foram inspecionadas pelo Nupri em 
2018. 1

Promover soluções que 
reduzam a corrupção no âmbito 
da administração penitenciária

Acompanhar in loco a distribuição das 
marmitas entregues aos presídios

A Distribuição de marmitas foi acompanhada pelo Nupri 
em todas as unidades prisionais. 1

PJ de Defesa da Ordem 
Tributária – PDOT

Investigar e reprimir a prática 
de sonegação fiscal e atos de 
improbidade administrativa 

relacionados à ordem tributária

Combater a prática do não recolhimento 
(pagamento) de tributos declarados ao 
Fisco do Distrito Federal, especialmente 
quando a prática envolve grandes 
devedores e devedores contumazes

Foram implementas novas rotinas de trabalho 
que resultaram na instauração de 18 (dezoito) 
procedimentos de apuração dessa prática que 
totalizaram R$ 883.076.408,82.

1

PJ de Defesa da Ordem 
Tributária – PDOT

Investigar e reprimir a prática 
de sonegação fiscal e atos de 
improbidade administrativa 

relacionados à ordem tributária

Priorizar às ações conjuntas com a SEFAZ/
DF na repressão à sonegação fiscal 
praticada pelos grandes devedores, bem 
como implementar medidas que busquem 
maior eficácia na repressão à prática de 
crimes contra a ordem tributária praticadas 
por grandes devedores

Foram realizados trabalhos conjuntos do Grupo 
de Combate e Repressão à Fraude Fiscal – GCORF, 
envolvendo o MPDFT, a SEFAZ/DF e a PCDF.

1

Promotoria de Justiça 
de Defesa dos Direitos 

do Consumidor – 
PRODECON

Atuar de forma efetiva em 
operações de combate à 
impunidade e corrupção

Firmar TACs com empresas que infringem 
normas de defesa do consumidor Foram instaurados 15 (quinze) TAC’s no ano de 2018 1

 Total de iniciativas 11

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos – CNDH

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Realizar oficina de trabalho para discutir 
a Lei nº 13.431, que estabelece o sistema 
de garantias de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha de 
violência

2 curso realizado por semestre. No total, 15 beneficiários 
participaram. 1

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Realizar encontro temático sobre o tema 
“Lei nº 13.431 – A produção antecipada de 
provas nos crimes sexuais contra crianças e 
adolescentes: efetividade penal e proteção 
das vítimas”

3 curso realizado por semestre. No total, 15 beneficiários 
participaram. 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos – CNDH

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Acompanhar projeto-piloto para construção 
de protocolo de encaminhamento dos 
casos de violência sexual contra crianças e 
adolescentes, a fim de priorizar a produção 
antecipada de provas

4 curso realizado por semestre. No total, 15 beneficiários 
participaram. 1

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Instituir grupo de trabalho para discutir 
os impactos da implementação da Lei 
nº 13.431, que estabelece o sistema de 
garantias de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha de 
violência

5 curso realizado por semestre. No total, 15 beneficiários 
participaram. 1

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Capacitar conselheiros tutelares para 
atendimento adequado a crianças e 
adolescentes no contexto das diversidades 
sexual e de gênero em parceria com a 
Promotoria da Infância e Juventude

6 curso realizado por semestre. No total, 15 beneficiários 
participaram. 1

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Realizar oficina de trabalho para discutir 
a Lei nº 13.431, que estabelece o sistema 
de garantias de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha de 
violência

8 curso realizado por semestre. No total, 15 beneficiários 
participaram. 1

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Realizar encontro temático sobre o tema 
“Lei nº 13.431 – A produção antecipada de 
provas nos crimes sexuais contra crianças e 
adolescentes: efetividade penal e proteção 
das vítimas”

9 curso realizado por semestre. No total, 15 beneficiários 
participaram. 1

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Acompanhar projeto-piloto para construção 
de protocolo de encaminhamento dos 
casos de violência sexual contra crianças e 
adolescentes, a fim de priorizar a produção 
antecipada de provas

10 curso realizado por semestre. No total, 15 
beneficiários participaram. 1

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Instituir grupo de trabalho para discutir 
os impactos da implementação da Lei 
nº 13.431, que estabelece o sistema de 
garantias de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha de 
violência

11 curso realizado por semestre. No total, 15 
beneficiários participaram. 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos – CNDH

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Capacitar conselheiros tutelares para 
atendimento adequado a crianças e 
adolescentes no contexto das diversidades 
sexual e de gênero em parceria com a 
Promotoria da Infância e Juventude

12 curso realizado por semestre. No total, 15 
beneficiários participaram. 1

Fomentar mecanismos de 
combate à violência contra 

crianças e adolescentes

Articular a constituição de uma rede de 
proteção da infância e da adolescência 
no contexto das diversidades sexual e de 
gênero

Reuniões interinstitucionais realizadas. Realizado o 
evento “Conexão da rede de proteção à infância e 
adolescência no contexto das diversidades sexual e de 
gênero no DF”, com o objetivo de sensibilizar os agentes 
de proteção e propor a constituição da rede.

1

Coordenadoria Executiva 
de Autocomposição – 

CAUTO

Estabelecer parcerias com 
órgãos estratégicos

Firmar parceria com o TJDFT para a 
realização das oficinas de pais e filhos 
do DF. As oficinas orientam pais e filhos 
quanto aos impactos dos conflitos na vida 
dos filhos

Termo de Cooperação Técnica nº COV nº 030/2018, 
assinado em 18/10/2018 1

Acompanhar as ações da 
Mediação Familiar

Formalizar, por meio de portaria 
institucional, o Projeto Mediação Familiar Portaria nº 1183 de 04/10/2018 1

Promover formação continuada 
para expositores para a Oficina 
de orientação de pais e filhos

Realizar, em parceria com a SECOR, curso 
de formação de expositores das oficinas 
para orientação de pais e filhos

Curso “Formação de Expositores para Oficinas de 
Divórcio e Parentalidade”, dias 18 e 19/10 - 133 
participantes aprovados para a realização do estágio.

1

CPJ Ceilândia

Criar estratégias de 
enfrentamento à violência 

contra crianças e adolescentes

Dar continuidade a discussão com os 
Conselhos Tutelares de Ceilândia sobre o 
fluxo de encaminhamento das situações 
sociais que envolvem violação de direitos 
de crianças e adolescentes ao Ministério 
Público

Atuação conjunta dos conselhos tutelares e desta 
Promotoria de Justiça por meio do Setor de Análise 
Psicossocial a fim de discutir as situações de 
violência contra criança e adolescentes, prevenindo 
encaminhamentos 
equivocados para o sistema judiciário.

1

Criar estratégias de 
enfrentamento à violência 

contra crianças e adolescentes

Promover discussão com a Rede de 
Proteção sobre as medidas de proteção de 
crianças e adolescentes do sexo masculino 
que foram abusadas sexualmente

A iniciativa não foi concretizada. Será retomada em 
2019. 1

Criar estratégias de 
enfrentamento à violência 

contra crianças e adolescentes

Formalizar orientação aos Conselhos 
Tutelares sobre as formas de garantir 
a proteção de crianças e adolescentes 
vítimas de negligência, maus-tratos físicos 
e psicológicos desde o recebimento do 
processo na Promotoria

Orientações ao Conselhos tutelares formalizadas, 
garantindo que a informação fosse veiculada para todos 
os conselheiros.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

CPJ Ceilândia

Criar estratégias de 
enfrentamento à violência 

contra crianças e adolescentes

Participar das Rodas de Conversa com 
os integrantes das rede de proteção de 
crianças e adolescentes de Ceilândia para 
discutir “Violência Física e Psicológica” 
e pensar metodologia de avaliação e 
estratégias de prevenção

*Realizou-se 1 roda de conversa na Faculdade Projeção, 
campus de Ceilândia, mas sem definição de cronograma 
de atuação. A iniciativa deve ser retomada em 2019.

1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Articular com o PAV de Ceilândia a criação 
de grupo para atendimento de crianças/
adolescentes vítimas de negligência, maus-
tratos físicos e psicológicos, intra-familiar, e 
autores dessas violências

*O atendimento psicossocial garantido pela rede de 
serviços às crianças e adolescentes vítimas de maus-
tratos físicos e psicológicos

1

Realizar ações de orientação 
quanto a direitos e garantias das 

crianças e adolescentes

Criar procedimento de urgência para 
garantir a proteção das crianças e 
adolescentes com o acionamento do 
Conselho Tutelar por parte dos Promotores 
de Justiça Especiais Criminais antes da 
solicitação de perícias psicossociais ao 
Setor de Análise Psicossocial

*Acompanhamento imediato de crianças e adolescentes 
vítmas de maus- tratos físicas e psicológicas 1

CPJ de Samambaia

Conscientizar o cidadão sobre 
os impactos do uso de drogas

Operacionalizar fase do projeto “Repensar 
Histórias” realizando encontros com 
adolescentes e familiares para reflexão 
sobre os impactos e implicações do uso de 
drogas

Foram realizados 12 encontros com 6 grupos (2 
eventos para cada grupo), contando com participação 
de 69 adolescentes e de pelo menos um responsável 
legal de cada um. Os eventos proporcionaram um 
espaço de escuta e discussão entre os participantes, 
principalmente, aspectos sobre a relação entre pais e 
filhos, fatores de riscos associados ao envolvimento 
com drogas e estratégias de proteção. Também foram 
divulgados serviços disponíveis na rede social, bem 
como os pais e adolescentes foram incentivados 
a agendarem atendimento no Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD).

1

Conscientizar o cidadão sobre 
a importância de condutas 

lícitas para uma vida social sem 
conflitos e prevenir a reiteração 

de atos infracionais

Planejar a implementação de uma versão 
adaptada para adolescentes do projeto 
“Você tem Outra Opção”.

Foram realizadas reuniões para conhecer e adaptar 
o projeto em tela e foi promovido um evento, em 
novembro, com a participação de 10 adolescentes e de 
pelo menos um responsável legal de cada, Promotores 
de Justiça e servidores formados em Psicologia. O 
encontro consistiu em exposição oral, apresentação 
de vídeos e músicas, dinâmica de grupo, discussões e 
debates de ideias que estimularam os participantes a 
refletirem sobre a necessidade de mudanças em suas 
vidas.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

CPJ de São Sebastião Incentivar jovens à prática de 
atividades extracurriculares

Executar fase do Projeto “Atividades mil 
crime zero!” com a disponibilização de 
aulas de balé

40 1

CPJ Núcleo Bandeirante Incentivar jovens à prática de 
atividades extracurriculares

Participar de ações com atividades 
esportivas, artísticas e educativas para 
jovens em situação de vulnerabilidade, 
com vistas a superação da violência e 
diminuição de processos judicializados

14 (treze) visitas institucionais 43 (quarenta e três) 
visitas para acompanhar projetos em parceria com as 
instituições 2 (dois) projetos de inclusão digital de idosos 
concluídos 1 (uma) ação/mutirão da rede de atenção 
às pessoas em situação de rua com oficinas de corte 
de cabelo, redução de danos e exames, alimentação 
e outros serviços 1 encontro para apresentação dos 
projetos sociais “semeando cidadania” à comunidade. 
3 (três) parcerias para plantio de Hortas orgânicas 
urbanas 1 (um) mutirão ambiental com a participação 
da comunidade para limpeza do Parque Vivencial da 
Candangolândia – Capoeco

1

CPJ Riacho Fundo

Realizar ações para orientar 
crianças e adolescentes quanto 

a temas sensíveis

Realizar ações, em parceria com as redes 
do Riacho Fundo I e II, em alusão ao dia 
18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes

Meta atingida. Na rede social do Riacho Fundo II foram 
realizadas oficinas com os estudantes do 6º ano do 
CEF 1 com estas temáticas, entre os dias 21 a 25/05/18. 
Também foi organizado pela Rede Social do Riacho 
Fundo II, um evento chamado Dia D de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, no INAV, no dia 09/06/18

1

Realizar ações para orientar 
crianças e adolescentes quanto 

a temas sensíveis

Realizar ações, em parceria com a Rede, 
nas escolas do Riacho Fundo II, para 
prevenção das situações de bullying e 
suicídio

Meta realizada. Foram realizados 2 encontros com os 
professores do CEF 1 de capacitação e levantamento de 
demandas sobre o tema para organizarmos ações de 
prevenção com os estudantes em 2019.

1

Orientar a sociedade quanto 
ao combate da violência contra 

criança e adolescente

Elaborar conteúdo para a cartilha sobre 
violência contra crianças e adolescentes, 
tendo como público-alvo os autores de 
violência contra crianças e adolescentes, 
em parceria do Setor de Análise 
Psicossocial do Riacho Fundo com os 
Setores de Psicossociais de Riacho Fundo, 
Santa Maria e Águas Claras

Meta atingida. O texto da cartilha foi finalizado e está na 
SECOM para elaborar a arte e para impressão. 1

CPJ Santa Maria
Conscientizar crianças 
e adolescentes sobre a 

importância da cidadania

Operacionalizar fase do projeto “O que você 
tem a ver com a Corrupção?”, realizando 
palestras nas escolas sobre a campanha

Meta cumprida. Foram realizadas palestras nas 
seguintes escolas:CEF 208 (2 palestras); CEM 417 (1 
palestra); CEF 213 (1 palestra) Meta cumprida.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

Grupo de Apoio à 
Segurança Escolar – 

GASE

Conscientizar jovens sobre a 
importância do combate da 

violência no ambiente escolar

Apresentar a Campanha CONTE ATÉ 10 à 
equipe gestora e pedagógica em escolas 
da rede pública do Distrito Federal para 
conscientização de jovens sobre o combate 
à violência escolar

Apresentação da Campanha a 5 instituições de ensino 
da rede pública do Distrito Federal. 1

Realizar ações para combater a 
violência no ambiente escolar

Operacionalizar fase do Projeto Meu 
Projeto de futuro no MPDFT (adaptando o 
público-alvo para alunos da rede pública do 
DF) para orientação acerca da elaboração 
de um projeto de vida e atingimento de 
objetivos

Implementado projeto em uma escola da Regional 
do Plano Piloto, com atendimento direcionado a um 
estudante em situação de vulnerabilidade e que não se 
adequava às normas de conduta da instituição.

1

Realizar ações para combater a 
violência no ambiente escolar

Realizar oficinas, palestras e rodas de 
conversas sobre Bullying em instituições de 
ensino

Foram realizadas 1 roda de conversa direcionada a 
adolescentes em um centro olímpico e paraolímpico, 
1 palestra direcionada a alunos de uma instituição de 
ensino e 1 oficina direcionada a professores de uma 
instituição de ensino.

1

PJD da Infância e da 
Juventude

Orientar infratores sobre o 
poder ofensivo de suas ações 

para a sociedade

Articular a implementação do Projeto 
Incentivando a Leitura, que transforma 
o cumprimento da medida de PSC em 
leitura de livros e reflexão sobre vídeos, 
de modo que o adolescente infrator 
possa refletir sobre sua conduta e seja 
incentivado a ler como ferramenta para o 
cumprimento das medidas socioeducativas, 
que são acompanhadas pelas Unidades de 
Atendimento em Meio Aberto

O projeto Incentivando a Leitura foi encaminhado 
diversas vezes, em diferentes anos,sugerindo que 
a SeCriança o executasse, evitando a prescrição e o 
arquivamento de dezenas de processos referentes à 
execução de PSC. Porém, a referida Secretaria ainda não 
o implementou

1

Orientar a sociedade quanto aos 
direitos, deveres e mecanismos 
jurídicos de proteção da criança 

e adolescente

Articular com a rede de proteção de 
crianças e adolescentes no contexto da 
diversidade sexual e de gênero no DF

As reuniões foram realizadas e seu principal produto 
foi a elaboração do documento denominado Rede de 
Proteção da Infância e da Adolescência no contexto das 
Diversidade Sexual e de Gênero – Ação Educativa com 
Conselheiros Tutelares do DF,

1

Orientar a sociedade quanto aos 
direitos, deveres e mecanismos 
jurídicos de proteção da criança 

e adolescente

Elaborar diagnóstico em parceria com o 
NEVESCA, denominado Rede de Proteção 
da Infância e da Adolescência no contexto 
das Diversidade Sexual e de Gênero – Ação 
Educativa com Conselheiros Tutelares do 
DF

O referido documento foi elaborado em parceria com o 
NEVESCA e com órgãos governamentais e organizações 
não governamentais que tratam com a temática em tela

1

Início  |  Sumário



Relatório de Gestão Estratégica MPDFT | 2018

97

INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos
Crianças e 

adolescentes 
protegidos

PJD da Infância e da 
Juventude

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Promover, em parceria com a equipe 
do PICNIK, capacitações que valorizem 
saberes não tradicionais para crianças e 
adolescentes acolhidos no DF

Foram oferecidas 3 capacitações nas seguintes áreas 
aos adolescentes acolhidos: Oficina Técnica – elétrica 
básica, luz e som, Oficina de Letras Criativas e Oficina de 
Cupcakes

1

Orientar a sociedade quanto aos 
direitos, deveres e mecanismos 
jurídicos de proteção da criança 

e adolescente

Fornecer apoio técnico para elaboração e 
execução do evento de comemoração dos 
30 anos da Constituição Federal, realizado 
pela Escola Superior do MPDFT

A PJIJ colaborou na idealização e no assessoramento nos 
dias em que o evento ocorreu 1

Orientar a sociedade quanto aos 
direitos, deveres e mecanismos 
jurídicos de proteção da criança 

e adolescente

Realizar evento, em parceria com o 
NEVESCA, de articulação internacional 
da Rede de Proteção da Infância e da 
Adolescência no contexto das Diversidade 
Sexual e de Gênero

Evento realizado em novembro de 2018, ocasião em 
que o diagnóstico supracitado foi apresentado e em que 
houve falas de várias autoridades, inclusive de órgãos 
internacionais sobre a temática LGBT

1

Orientar a sociedade quanto aos 
direitos, deveres e mecanismos 
jurídicos de proteção da criança 

e adolescente

Organizar ações de capacitação dos 
conselheiros tutelares, realizadas por 
Promotores de Justiça Cíveis, em formato 
de oficinas, estudos de caso, rodas de 
conversas, etc.

Foi realizada uma capacitação para os 200 conselheiros 
tutelares, sendo que cada capacitação é composta por 2 
manhãs. O objetivo maior da capacitação era construir 
entendimentos quanto à atuação dos Conselheiros 
Tutelares e dos Promotores de Justiça Cíveis e demais 
parceiros no que concerne a questões relacionadas a 
sexualidades e à identidade de gêneros na garantia dos 
direitos infanto-juvenis no Distrito Federal.

1

Promover ações de qualidade 
de vida e bem-estar para a 

sociedade

Implementar o Projeto Yoga nos Abrigos 
com a oferta de Yoga e meditação para as 
instituições de acolhimento de crianças de 
adolescentes do DF

O projeto foi parcialmente implementado, pois as aulas 
de Yoga e meditação já estão sendo ofertadas na Casa 
do Caminho e foram ofertadas durante uma parte de 
2018 na Casa da Criança Batuíra

1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Realizar reuniões para viabilizar a 
parceria com o Templo da Sabedoria – 
Jnana Mandiram para oferecer Yoga às 
instituições de acolhimento de crianças e 
adolescentes do DF

Foi realizada uma reunião presencial e algumas por 
telefone para firmar a parceria descrita, a qual foi 
consolidada por meio da publicação da Portaria 781 de 
24 de julho de 2018 que institui o Projeto Sharanam- 
Yoga nos Abrigos.

1

Conscientizar as crianças 
e adolescentes sobre a 

importância da cidadania

Promover a integração da Rede de 
Acolhimento Colaborativa do DF – RAC para 
dar a crianças e adolescentes acolhidos 
o acesso a atividades extracurriculares, 
preparando-os para participarem 
ativamente nos ambientes institucionais, 
de modo que eles se empoderem como 
sujeitos de direito que são

As reuniões foram realizadas 1

 Total de iniciativas 41
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Políticas 
Públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos – CNDH

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Acompanhar a implementação do 
Programa de Segurança Preventiva para 
Mulheres sob Medida Protetiva de Urgência 
(aplicativo Viva Flor), conforme a Lei nº 
5.425/2014, por meio de reuniões com o 
GDF, TJDFT, PMDF, dentre outros

Reuniões interinstitucionais realizadas. 20 mulheres 
utilizando o aplicativo Viva Flor, sendo 12 em Taguatinga, 
4 no Guará, 2 no Núcleo Bandeirante e 2 na Estrutural.

1

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Lançar guia para orientar a rede de 
atendimento quanto ao preenchimento do 
formulário de avaliação de risco, a fim de 
garantir intervenções que contribuam para 
a efetiva proteção da mulher

Guia de Avaliação de Risco para o Sistema de Justiça 
lançado no dia 08/06. 1.000 exemplares distribuídos à 
rede de atendimento à mulher vítima de violência.

1

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Realizar reuniões com o GDF para a 
ampliação do atendimento dos Núcleos de 
Atendimento à Família e aos Autores de 
Violência Doméstica – NAFAVDS

Prorrogação do termo de cooperação técnica com a 
SEDESTMIDH por mais 24 meses. Instalação de uma 
unidade do NAFAVD na circunscrição judiciária de 
Taguatinga.

1

Buscar maior eficácia no 
combate à violência doméstica

Acompanhar o plano de expansão de 
atendimento do Programa de Pesquisa, 
Assistência e Vigilância à Violência – PAV/
SES- DF por meio de reuniões e visitas

Reuniões e visitas realizadas. Recomendação expedida 
ao Governador do Distrito Federal para que reforce 
as equipes dos PAVs para eliminação das demandas 
reprimidas.

1

Promover e defender os direitos 
das mulheres

Recomendar à Polícia Militar do Distrito 
Federal a retificação do Edital nº 21- DGP/
PMDF, considerando a falta de isonomia 
na oferta de vagas aos sexos feminino e 
masculino.

Edital nº 21-DGP/PMDF retificado para garantir isonomia 
na oferta de vagas aos sexos feminino e masculino. 1

Fomentar políticas públicas 
voltadas para a população 

imigrante e refugiada no DF

Realizar reuniões com os diversos atores 
governamentais e não governamentais 
para a construção de uma rede de 
atendimento e acolhimento para a 
população imigrante e refugiada no DF

Reuniões realizadas com o DFTRANS para tratar da 
disponibilização de passe livre para a população 
imigrante e refugiada do DF.

1

CPJ Águas Claras Promover a articulação com 
instituições parceiras

Realizar reunião com representantes 
das instituições parceiras para 
compartilhamento de informações e ponto 
de controle

Foi realizada, após a criação do Setor de Controle e 
Acompanhamento de Medidas em Águas Claras, uma 
visita a cada instituição cadastrada.

1

CPJ Ceilândia Atuar na defesa de direitos 
sociais e coletivos

Levantar informações solicitadas pela Rede 
para subsidiar a atuação do Ministério 
Público na implantação do Centro de 
Atenção Psicossocial Transtorno e 
Residências Terapêuticas em Ceilândia

*Atores sociais orientados sobre as informações 
necessárias que poderiam subsidiar a atuação do 
Ministério Público no sentido de atender o pleito da rede 
social de Ceilândia.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Políticas 
públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

CPJ de Samambaia

Implementar rotina de de 
inspeção dos equipamentos 
públicos de saúde em ação 

conjunta com as demais 
PROREGs e PROSUS

Elaborar a rotina de inspeção e dos 
formulários necessários para fiscalização 
das Unidades de Pronto Atendimento em 
Saúde do DF.

Houve a consolidação de parceria das Proreg e da 2ª 
Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde e foram 
efetivadas a elaboração de toda rotina de fiscalização 
das Upas, elaboração dos formulários de inspeção física, 
inspeção de recursos humanos, inspeção de farmacia e 
inspeção de medicamentos. Por fim, foram realizadas 
inspeções em todas as UPAS do Distrito Federal, no 
total de 6, e a consolidação do relatório final para 
implementar futuras ações judiciais e extrajudiciais 
visando assegurar politica pública de saúde nas UPAS do 
DF.

1

CPJ de São Sebastião
Promover ações de cidadania 

para a comunidade de São 
Sebastião

Realizar tratamento de demandas com 
base nas informações obtidas em reuniões 
e contatos da rede intersetorial de São 
Sebastião

1 1

CPJ Riacho Fundo
Acompanhar as instituições que 
prestam serviços à população 

do Riacho Fundo

Avaliar os serviços prestados pelas 
instituições que atendem à população do 
Riacho Fundo I e II, por meio de visitas, 
aprimorando a relação do MPDFT com a 
rede.

Meta atingida. Os serviços acompanhados foram: PAV 
Alfazema; Pró-Vítima de Taguatinga; Instituto Ipês; 
Adolescentro. Houve ainda a apresentação de outros 
serviços durante as reuniões da rede, que foram 
registrados nos relatos das reuniões mensais, como o 
COSE, Centro Olímpico e IFB.

1

CPJ Santa Maria Promover a articulação com 
instituições parceiras

Participar de reuniões com a rede social 
local para viabilizar ações de fortalecimento 
das políticas públicas

 Houve participação em 9 reuniões da rede 1

Núcleo de Controle e 
Fiscalização do Sistema 

Prisional – NUPRI

 
Atuar na promoção e defesa 

dos direitos coletivos e na 
preservação da dignidade dos 

presos e internados

Garantir a alocação de mais presos idosos 
e deficientes físicos na Ala dos Vulneráveis 
do CDP

Decisão da VEP proferida em 2018 destinou toda a ala 
aos presos idosos. 1

 
Atuar na promoção e defesa 

dos direitos coletivos e na 
preservação da dignidade dos 

presos e internados

Obter a adoção de medidas de 
fornecimento de material aos presos, 
possibilitando o fechamento das cantinas

Medidas foram adotadas pelo GDF, mas Juízo da 
VEP não as considerou suficientes para viabilizar o 
fechamento das cantinas.

1

 
Atuar na promoção e defesa 

dos direitos coletivos e na 
preservação da dignidade dos 

presos e internados

Atuar conjuntamente com a PROSUS 
visando a construção de residências 
terapêuticas

Reuniões realizadas, mas Nupri não conferiu prioridade 
a essa matéria. 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Políticas 
públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

Núcleo de Controle e 
Fiscalização do Sistema 

Prisional – NUPRI

 
Atuar na promoção e defesa 

dos direitos coletivos e na 
preservação da dignidade dos 

presos e internados

Cobrar o incremento do quadro de agentes 
de atividades penitenciárias que atuam no 
sistema prisional

Projeto de lei enviado e sancionado – 1400 cargos 
criados (Lei Distrital nº 6.167, de 3 de julho de 2018) 1

 
Atuar na promoção e defesa 

dos direitos coletivos e na 
preservação da dignidade dos 

presos e internados

Obter a execução da decisão judicial 
prolatada nos autos da APO 2014 01 1 
168583-7, que determinou a criação de 
1.000 (mil) vagas no regime semiaberto

Em 16 de outubro de 2018, o GDF instituiu grupo de 
trabalho com a finalidade de elaborar projeto técnico 
visando cumprir a decisão.

1

PJ de Defesa da Ordem 
Tributária – PDOT

Acompanhar pari passu o 
planejamento e a execução 
das ações da Administração 

Tributária do DF, observando 
a regularidade dos atos 

normativos que os revertem, 
inclusive e especialmente, em 

relação às renúncias fiscais

Acompanhamento do processo legislativo 
e expedição de recomendações referentes 
a benefícios fiscais em desacordo com a 
legislação de regência

O acompanhamento foi realizado, sendo que, embora 
não tenha havido a expedição de recomendações, 
foram instaurados Procedimentos Administrativos, 
Procedimentos Preparatórios e Inquéritos Civis Públicos 
tratando do tema.

1

PJD da Infância e da 
Juventude

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Revisar o Pacto para Construção do Fluxo 
de Acolhimento Institucional de Crianças 
e Adolescentes do DF em conjunto com a 
rede socioassistencial

O documento está em processo de revisão. Houve uma 
reunião com toda a rede socioassistencial do DF em 
novembro de 2018 e haverá uma segunda reunião em 
março de 2019 para o término da revisão

1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Realizar reuniões entre as PJ Cíveis e os 
parceiros da rede de acolhimento para 
alinhar a comunicação e o fluxo de trabalho 
entre as diversas instituições que compõem 
a rede socioassistencial do DF

Foram realizadas aproximadamente 15 reuniões com 
parceiros da rede socioassistencial do DF 1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Realizar reuniões com o GDF para viabilizar 
o TAC para o reordenamento do serviço de 
acolhimento do Distrito Federal

A reuniões foram realizadas 1

Orientar e acompanhar a 
atuação fiscalizatória no MPDFT

Realizar reuniões para tratar do Processo 
de Escolha dos Membros dos Conselhos 
Tutelares do DF

A reuniões foram realizadas para planejar a atuação da 
PJIJ como fiscalizadora do Processo de Escolha 1

Orientar e acompanhar a 
atuação fiscalizatória no MPDFT

Elaborar plano de ação para atuação 
fiscalizatória do MPDFT no âmbito do 
Processo de Escolha dos Membros dos 
Conselhos Tutelares do DF

O plano foi elaborado e encontra-se em fase final de 
aprovação pelos promotores de justiça 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Políticas 
públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

Promotoria de Defesa 
da Ordem Urbanística – 

PROURB

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Acompanhar os processos de elaboração/
revisão do PDOT, LUOS, PPCUB, PDTU, 
Código de Edificações, Código de Posturas e 
Planos de Ocupação

1. Instauração de proce- dimento para acompanhar a 
LUOS. 
2. Acompanhamento da ação ajuizada referente a LUOS 
e PPCUB.

1

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Campanha educativa e fiscalizatória para 
o fomento da prática de estacionamento 
de veículos automotores de conformidade 
com as normas de trânsito.

Reuniões realizadas com a Secplan ao longo do segundo 
semestre de 2019 com andamento da minuta do 
projeto.

1

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Implementar o convênio para acesso aos 
dados do sistema de fiscalização da AGEFIS

Meta parcialmente atingida. Foram feitas tratativas com 
a API para viabilização do convênio 1

Promotoria de Justiça da 
Pessoa Idosa – PROJID

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições

Atualizar o procedimento de inspeção das 
instituições de longa permanência seguindo 
o Manual de atuação funcional do CNMP

O afastamento da titular da PROJID durante o segundo 
semestre de 2018 fez com que a inciativa fosse 
parcialmente realizada. Foram realizadas 6 visitas de 
inspeção.

1

Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio 

Ambiente e Patrimônio 
Cultural - PRODEMA

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Monitorar a execução da ACP para 
encerramento do lixão da estrutural

Obtenção do arbitramento de multa de descumprimento 
da decisão dando origem ao agravo de instrumento nº 
0718780-48.2018.8.07

1

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Cobrar a implantação de centros de 
triagem para a inclusão sócio-econômica 
dos catadores de recicláveis e sus logística.

Inspeção do Grupo Interinstitucional do Aterro do Jóquei 
que acompanha o fechamento do lixão realizada no 1º 
semestre de 2018.

1

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Cobrar a implantação de áreas de 
transbordo do DF para tratamento 
e reciclagem de resíduos sólidos da 
construção civil

Cobrada a a instalação de áreas de transbordo, triagem 
e reciclagem de resíduos de construção civil nas RA’S 
Gama e Samambaia; 2. Liberação de mais duas áreas 
para Papa- Entulhos na RA do Gama; 3. Iniciação 
das obras acerca dos Papa-Entulhos nas RA’S DL Sul, 
Ceilândia Pátio Serviço, Brazlândia Transbordo; 4. 
Licitação, ainda em 2018, dos Papa-Entulhos na RA’S 
Núcleo Bandeirante SPU, Riacho Fundo, São Sebastião, 
Planaltina SPU, Estrutural, Taguatinga e Águas Claras.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Políticas 
Públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio 

Ambiente e Patrimônio 
Cultural - PRODEMA

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Cobrar atualização de plano de gestão de 
resíduos sólidos

Obtenção de recursos por atuação conjunta com a 
PRODECON para que as empresas construtoras instalem 
receptáculos subterrâneos em áreas comerciais de 
grandes geradores para o depósito de resíduos sólidos, 
de forma a otimizar os aspectos ambiental, paisagístico 
e sanitário dos contêineres de lixo; 
2. Inauguração da Instalação de Recuperação de 
Resíduos, centro de triagem de resíduos sólidos, situado 
no SCIA para processamento até 64 toneladas de 
resíduos de coleta seletiva por dia; 
3. Participação no Seminário “Coprocessamento de 
Resíduos” em que ficou assente a necessidade de 
aprofundar as discussões entre as indústrias cimenteiras 
sobre a gestão de resíduos sólidos no DF, proporcionar 
o compartilhamento de conhecimento e tecnologias 
disponíveis de conhecimento e tecnologias disponíveis 
de coprocessamento sustentável, e, principalmente, 
estimular a inserção de outros materiais em tal 
atividade;

1

Criar e fortalecer estratégias 
voltadas para a preservação do 

meio ambiente e patrimônio 
cultural

Cobrar elaboração de plano de gestão de 
resíduos perigosos

Criação da Comissão Distrital de Prevenção, Preparação 
e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com 
Produtos Perigosos – CD-P2R2; 
2. Instaurado o Procedimento Administrativo nº 
08190.180085/18-70, com a finalidade de acompanhar, 
junto ao GDF, as políticas de gestão de resíduos 
especiais (pilhas, baterias, lâmpadas, fluorescentes e 
afins), bem como a ampliação dos pontos de coleta em 
toda a região.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Políticas 
Públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio 

Ambiente e Patrimônio 
Cultural - PRODEMA

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Atuar proativamente na fiscalização 
integrada dos casos de maus tratos e 
abandono de animais domésticos (cães, 
gatos e equinos)

 Fortalecimento do sistema de salvaguarda animal, 
especialmente equinos, com a doação de caminhão 
adaptado à SEAGRI, para facilitar o recolhimento, o 
resgate e o transporte de outros animais de grande 
porte no DF, fruto de acordo judicial firmado com o DER; 
2. Instauração de Inquérito Civil Público nº 
08190.026603/18-10,visando apurar possíveis maus 
tratos a animais em residência localizada em Planaltina; 
3. Realização de Workshop de apresentação do Plano 
Distrital de Educação Ambiental-PDEA/DF; 
4. Acompanhamento dos procedimentos relativos às 
mortes de animais do Jardim Zoológico de Brasília, da 
pichação dos equinos durante colônia de férias realizada 
na Hípica de Brasília e Disputa de guarda de cães.

1

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

Acompanhar a elaboração do Projeto de Lei 
do Zoneamento Ecológico Econômico para 
o cumprimento do TAC 02/2007 - Cláusula I

Quanto à elaboração do ZEE/DF, em 14/12/2018, o 
Projeto de Lei referente ao mesmo finalmente foi 
aprovado pela CLDF e vai para sanção do Governador 
do DF, não tendo a 3ª PRODEMA arquivado o feito 
porque estava acompanhando a tramitação do PL e as 
alterações que serão procedidas pelos deputados no 
instrumento.

1

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

Realizar ações voltadas à conscientização 
da coleta seletiva em todo o DF

 Foram realizadas reuniões com o IBRAM e com o SLU a 
respeito da meta; 
2. Foram realizadas gravações para redes sociais pela 
equipe da 6ª PRODEMA para informar e sensibilizar as 
pessoas acerca da importância da mudança cultural e 
de atitude. Nesse sentido, foram realizadas três rodas 
de conversa com prefeitos e síndicos de Águas Claras, 
Sudoeste e Plano Piloto; 
3. Participação no programa da Transamérica e também 
palestra no Colégio Militar sobre o tema; 
4. A 6ª PRODEMA acompanha e cobra a implantação 
da Agenda A3P para que coiba a utilização do lixão e os 
catadores tenham uma fonte de renda e diminuição da 
produção de resíduos sólidos.

1

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

Acompanhar a definição dos corredores 
ecológicos do Distrito Federal

Foi oficiado à SEMA para solicitar cópia digital do 
material já produzido (processo eletrônico nº 0393-
000.133/2015) para que seja analisado pela APMAG/SPD 
(MPDFT).

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Políticas 
Públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio 

Ambiente e Patrimônio 
Cultural - PRODEMA

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Acompanhar a proposta de recategorização 
dos parques Distritais e Federais

No dia 9 de março de 2018 foi realizada reunião com o 
Ibram para tratar tanto da 
renovação das licenças ambientais quanto da 
recategorização das unidades de conservação do Distrito 
Federal.

1

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Acompanhar a implantação da inspeção 
veicular de automotores coletivos movido 
à diesel

 Realizada reunião em junho de 2018 entre a 5ª 
PRODEMA, IBRAM, SEMA e DETRAN/DF sobre a 
implantação do Plano de Controle de Poluição Veicular 
em Uso no DF (PCPV), ocasião em que ficou determinado 
que o IBRAM verificaria as fontes orçamentárias para a 
implantação do Plano; 
2. O MPDFT recomendou à SEMA que fosse priorizadas 
as estações para a implantação do Plano; 
3. O MPDFT recomendou ao DETRAN/DF que 
procedesse com a análise jurídica da possibilidade de 
enquadramento da estação de monitoramento denro 
da noção de diminuição de poluentes nas despesas 
previstas pela Resolução do CONTRAN 638/2016.

1

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Cobrar do Poder Público a implementação 
e bom funcionamento das Câmaras de 
Mediação para dirimir conflitos envolvendo 
poluição sonora, criadas pelo Decreto 
Distrital nº37.986/2017, alterado pelo 
Decreto nº 38.826/2018, e regulamentado 
pela Portaria nº 26/2018. Acompanhar a 
política referente à poluição sonora no DF.

Desde o início de 2018, as Notícias de Fato versando 
sobre poluição sonora são enviadas às Câmaras 
Regionais de Conciliação para Convivência Urbana 
(CRCON) das respectivas Administrações Regionais, 
requisitando a tomada de providências para verificar as 
eventuais irregularidades referentes às reclamações do 
reclamante nos termos da legislação.

1

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento 

das instituições do DF

Cobrar do IBRAM a averiguação do 
cumprimento das condicionantes antes da 
emissão de renovação da licenças 
ambientais.

Cobranças feitas nos procedimentos a partir das 
análises da APAEL. 1

Apurar os casos de Poluição 
sonora no Distrito Federal

Realizar evento com a CAESB sobre os 
projetos e obras de captação e distribuição 
de água potável nos próximos anos no 
Distrito Federal

A Segunda Promotoria de Justiça promoveu a realização 
do evento no dia 1º de março de 2018. O Presidente da 
Companhia de Saneamento e Abastecimento (CAESB), 
Maurício Luduvice, apresentou os projetos e obras 
de captação e distribuição de água potável para os 
próximos anos no DF.

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Políticas 
públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

Promotoria de Justiça de 
Entorpecentes

Atuar de forma efetiva em 
operações de combate ao 

tráfico de drogas

Realização de reuniões com Delegados 
de Polícia das Circunscricionais, para 
fiscalizar e exigir a atuação da polícia em 
determinadas modalidades e regiões de 
traficância, intensificando o combate ao 
tráfico de drogas

5 reuniões com delegados de polícia 1

Atuar de forma efetiva em 
operações de combate ao 

tráfico de drogas

Participação em reuniões na Câmara 
Legislativa acerca do Plano de Trabalho da 
Comissão e Revisão da Lei de Drogas

 14 reuniões realizadas. Trata-se de discussão da lei de 
drogas que provavelmente terminará ano que vem. 1

 Total de iniciativas 43

Aprimorar 
a estrutura 

física e 
organizacional

Assessoria de Políticas 
Institucionais – API

 
Adequar a estrutura 

administrativa às demandas da 
unidade

Reestruturar a atividade-fim com a 
estrutura de gabinete para Promotorias de 
Justiça do MPDFT

A relação das funções alocadas nos gabinetes de 
Promotorias de Justiça está anexa. 1

Adotar metodologia de 
dimensionamento da força de 

trabalho

Realizar estudo para dimensionar o 
impacto da implantação do novos sistemas 
e tecnologias na estrutura do MPDFT

Foi criada a Assessoria de Dimensionamento da Força 
de Trabalho e a metodologia foi aplicada nos Setores de 
Diligências de todas as Coordenadorias das Promotorias 
de Justiça e na Assessoria de Convênios/SDA.

1

Chefia de Gabinete da 
PGJ

Otimizar as rotinas de trabalho 
da unidade

Melhorar o ambiente de trabalho e 
facilitar o atendimento ao público interno 
com ajustes nas rotinas da Assessoria 
de Controle de Designações de forma 
a adaptar o setor quanto à ausência de 
estagiários

A divisão de tarefas dentro da unidade tem colaborado 
para trazer um melhor ambiente de trabalho. 1

CPJ de Samambaia Adequar o funcionamento e a 
estrutura administrativa

Adequar a estrutura administrativa para 
aprimorar a qualidade do atendimento ao 
cidadão

Com a extinção do Setor de Atendimento ao Cidadão, foi 
realizada a transformação de uma função comissionada 
de Assistente Técnico I para Assistente Jurídico I, 
privativa de bacharel em Direito, e asim um dos Técnicos 
do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração da 
Unidade, possuidor de tal formação, foi movimentado 
internamente para ser responsável pelo atendimento ao 
público e 
realizar com excelência esse mister.

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar 
a estrutura 

física e 
organizacional

CPJ de Samambaia
Estruturar os procedimentos 

administrativos em formato de 
cartório

Realizar projeto-piloto para a 
implementação da estrutura administrativa 
simplificada de controle e apoio técnico e 
jurídico nas Promotorias

A Unidade participou do projeto-piloto e em conjunto 
com os servidores das áreas envolvidas, após diversas 
reuniões, definiu a nova forma de distribuição de 
atribuições, o que foi aprovado pelo Colégio de 
Membros da Coordenadoria. Foram implementadas, de 
forma paulatina, as novas rotinas de trabalho. Ademais 
foi realizada uma reforma da estrutura fisica e alteração 
de layout para melhor adequação da nova dinâmica de 
trabalho.

1

Núcleo de Controle e 
Fiscalização do Sistema 

Prisional – NUPRI

Ampliar a estrutura física e 
organizacional do NUPRI

Solicitar ao SGP o incremento no quadro de 
pessoal do NUPRI Novo analista processual lotado. 1

Núcleo de Investigação 
e Controle Externo 

da Atividade Policial e 
Núcleo de Combate à 

Tortura – NCAP

Aprimorar mecanismos de 
segurança do MPDFT

Revisar os procedimentos de segurança 
orgânica adotados pela unidade (físicas 
e de rotinas de trabalho), após inspeção 
rotineira e diagnóstico de segurança 
realizado pela SSI

Foram realizadas algumas mudanças nos procedimentos 
de segurança orgânica, como por exemplo a mudança 
da senha da porta de entrada, mudança nos 
procedimentos de oitivas de presos e acomodação de 
pertences de cidadãos em local próprio durante os 
atendimentos

1

PJ de Fundações e 
Entidades de Interesse 

Social – PJFEIS

Adequação do ambiente de 
trabalho em razão da atividade 
realizada e da quantidade de 

servidores

Solicitar aumento do espaço físico do 
setor de análise contábil, para adequação 
do ambiente de trabalho em razão da 
atividade realizada e da quantidade de 
servidores

1º Semestre de 2018 1

Procuradorias de Justiça Aprimorar as rotinas 
operacionais

Realizar análise administrativa de 
reestruturação para adequar os 
procedimentos das Procuradorias criminais 
à implantação do processo judicial 
eletrônico

Reestruturação concluída: com a ampliação do Pje, foi 
implantado o Teletrabalho na área cível. 1

Promotoria de Justiça 
Criminal de Defesa dos 

Usuários dos Serviços de 
Saúde – PRÓ-VIDA

Adequar a estrutura às 
demandas da unidade

Solicitar à Administração Superior o 
aumento do quadro de pessoal da 
Promotoria, especialmente com a 
implantação de Assessoria Médica, com 
quadro de pelo menos 3 servidores 
médicos, a fim de atender a crescente 
demanda

A insuficiência do quadro de pessoal (Assessoria Médica) 
foi comunicada à Secretaria Geral, Secretaria de Gestão 
de Pessoas, Assessoria de Políticas Institucionais 
(tabularium 08191.014491/2018-15). Entretanto,a 
Promotoria foi informada da impossibilidade de 
atendimento da demanda

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar 
a estrutura 

física e 
organizacional

Promotoria de Justiça de 
Defesa da Educação – 

PROEDUC

Aprimorar as rotinas 
operacionais

Realizar reuniões com chefias e demais 
colaboradores visando o acompanhamento 
e orientação dos trabalhos na unidade

Aprimoramento das rotinas de trabalho e celeridade na 
prestação de serviços 1

Aprimorar as rotinas 
operacionais

Realizar modificações na disposição 
de mobiliário visando a segurança das 
informações dos processos realizados. 
Realizar reuniões com os servidores e 
demais colaboradores visando a segurança 
e o sigilo das informações dos processos 
realizados

Aprimoramento das rotinas de trabalho e celeridade na 
prestação de serviços 1

Secretaria de 
Administração – SDA

Modernizar os serviços de 
telefonia do MPDFT

Estabelecer um programa de 
remanejamento de centrais telefônicas e 
aquisição de aparelhos e prospecção de 
novas tecnologias de comunicação

Efetuado o remanejamento das centrais telefônicas 
das seguintes unidades: Guará, Núcleo Bandeirante 
e Brasília II para a nova sede a custo zero, conforme 
despacho de peça 1, PGA nº 08191.087360/2018-57.

1

Otimizar os espaços de 
armazenamento de bens

Planejar as aquisições de materiais de 
consumo e permanente de forma a realizar 
execuções parceladas das Atas de Registros 
de Preços. Planejar o desfazimento de bens 
móveis, sem demandar novos espaços de 
armazenamento

Como consta do PGA nº 08191.088027/2018-65, 
considerando a indisponibilidade de novas áreas 
para armazenamento de materiais de consumo e 
permanentes, os procedimentos licitatórios estão sendo 
realizados na modalidade de Registro de Preços e suas 
execuções ocorrendo de forma programada e parcelada 
com o propósito de otimizar os espaços atualmente 
disponíveis. Além disso, foi iniciado processo para 
credenciamento de leiloeiro, PGA nº 08191.078142/2018-
21, que possibilitará o desfazimento de forma mais 
célere e frequente, no intuito de manter os depósitos 
livres de bens considerados inservíveis ao MPDFT

1

Secretaria de Perícias e 
Diligências – SPD

Estruturar técnico, funcional 
e administrativamente as 

unidades

Realizar a aquisição de equipamentos e o 
treinamento de pessoal para colocar em 
funcionamento o Núcleo de Geotecnologia 
com o objetivo de diminuir os prazos de 
detecção de degradação ambiental

Todos os cursos em relação aos equipamentos 
adquiridos foram realizados 1

Secretaria de 
Planejamento

Adequar a estrutura 
administrativa em relação ao 
crescimento da organização

Realizar estudo para o Redimensionamento 
da força de trabalho na Secretaria Executiva 
Psicossocial

Realizado pela Assessoria de Processos Organizacionais 1

Adequar a estrutura 
administrativa em relação ao 
crescimento da organização

Realizar estudo para o Redimensionamento 
da força de trabalho nas Promotorias de 
Fundações

Realizado pela Assessoria de Processos Organizacionais 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar 
a estrutura 

física e 
organizacional

Secretaria de 
Planejamento

Adequar a estrutura 
administrativa em relação ao 
crescimento da organização

Implementar Projeto de 
Redimensionamento da força de trabalho 
na Secretaria Executiva Psicossocial

Realizado pela Assessoria de Processos Organizacionais 1

Adequar a estrutura 
administrativa em relação ao 
crescimento da organização

Realizar Horizontalização da Estrutura 
Administrativa

 Foram horizontalizadas 7 unidades. Neste caso foi 
considerado a reestruturação das Coordenadorias de 
Promtorias de Justiça no sistema de cartório, foram elas 
Brazlândia, Ceilândia, Paranoá, Planaltina, Recanto das 
Emas, Riacho Fundo e Samambaia.

1

Secretaria de Projetos e 
Obras

Tornar as Edificações do MPDFT 
mais sustentáveis.

 Automatizar os sistemas eletromecânicos 
(ar condicionado) e iluminação dos Edifícios 
Próprios do MPDFT.

Edifício das Promotorias de Justiça de Samambaia 
finalizado. Edifício das Promotorias de Justiça de 
Planaltina prorrogado para 5/7/19.

1

Tornar as Edificações do MPDFT 
mais sustentáveis.

 Implantar sistemas de armazenamento e 
reutilização de água pluvial nos edifícios 
próprios do MPDFT

Implantado no Edifício de Brasília II 1

Tornar as Edificações do MPDFT 
mais sustentáveis.

 Substituição da iluminação das áreas 
comuns de todas as edificações por 
lâmpadas de led

Foram instaladas lâmpadas LEDs, ou equivalentes de 
alta eficiência, nas áreas comuns de todas as edificações 
próprias do MPDFT.

1

Tornar as Edificações do MPDFT 
mais sustentáveis.

 Instalação de proteção térmica na 
cobertura do Edifício das Promotorias de 
Justiça São Sebastião.

Realizada a instalação da proteção térmica no Edifício 
das Promotorias de Justiça de São Sebastião 1

Tornar as Edificações do MPDFT 
mais sustentáveis.

 Elaborar e executar o Projeto de 
Automação do Sistema de Irrigação de 
sedes próprias do MPDFT

Concluída a instalação no Edifício da Promotoria 
de Justiça da Infância e em fase de finalização da 
implantação no Edifício das Promotoria de Justiça de 
Taguatinga.

1

Tornar as Edificações do MPDFT 
mais acessíveis

Elaborar Projetos de Acessibilidade dos 
Edifícios próprios do MPDFT (PJ Samambaia, 
PJ Gama, PJD Infância e da Juventude)

Concluídos os projetos de Acessibilidade das Edificações 
das Promotorias de Justiça de Samambaia e do Gama. 1

Secretaria de Segurança 
Institucional – SSI

Aprimorar os mecanismos de 
segurança no MPDFT

Propor protocolo de reuniões seguras (do 
ponto de vista da segurança ambiental e 
telefônica)

O protocolo foi proposto e passará por análise do 
Assessor de Políticas de Segurança 1

Adquirir instrumentos para 
aprimoramento da segurança 

do MPDFT

Elaborar ata de registro de preços de 
coletes balísticos Ata de registro de preços homologada 1

Início  |  Sumário



Relatório de Gestão Estratégica MPDFT | 2018

109

INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar 
a estrutura 

física e 
organizacional

Secretaria de Segurança 
Institucional – SSI

Adquirir instrumentos para 
aprimoramento da segurança 

do MPDFT

Elaborar ata de registro de preços ou 
TR para aquisição de munições para os 
treinamentos

Munições adquiridas e treinamentos realizados 1

Adquirir instrumentos para 
aprimoramento da segurança 

do MPDFT

Abrir processo de licitação para aquisição 
de Pistolas calibre .40 Glock23 Gen4 
ao efetivo de agentes de segurança 
institucional

Processo em andamento, não houve tempo hábil para 
licitar e executar no exercício anterior. 1

Aprimorar os mecanismos de 
segurança no MPDFT

Licitar CFTV – através do sistema de registro 
de preços

A elaboração do TR foi feito, no entanto está sendo 
revisado, tendo em vista alteração na tecnologia do 
objeto pretendido.

1

Aprimorar o monitoramento 
de segurança durante sessões 
plenárias do Tribunal do Júri

Aprovar Instrução de Serviço 
regulamentando a atividade de 
monitoramento de segurança durante 
sessões plenárias do Tribunal do Júri

Instrução de Serviço aprovada e aprimoramento de 
atividades em desenvolvimento 1

Aprimorar o monitoramento 
de segurança durante sessões 
plenárias do Tribunal do Júri

Difundir a forma de funcionamento do 
serviço de monitoramento de segurança 
durante sessões plenárias do Tribunal do 
Júri aos interessados

Difusão feita de forma parcial. Em 2019 serão realizados 
novos mecanismos de comunicação sobre o serviço 1

Aprimorar o monitoramento 
de segurança durante sessões 
plenárias do Tribunal do Júri

Criar grupos de comunicação via 
aplicativo de mensagens instantâneas e 
chamadas de voz para smartphones para 
o monitoramento de segurança durante 
sessões plenárias do Tribunal do Júri

Grupos criados 1

Aperfeiçoar a atuação na área 
de segurança

Executar o Projeto-piloto Descentralização 
da Segurança Institucional do MPDFT

Curso de formação concluído em maio de 2018, fase de 
implantação nas Coordenadorias descentralizadas em 
andamento, aguardando, além de outras providências, a 
publicação do POP para consecução da fase seguinte.

1

Secretaria do Conselho 
Superior

Adequar a estrutura física às 
demandas da unidade

Elaborar junto à SPO os conceitos de 
estrutura física adequadas às necessidades 
de trabalho da Sala de Reunião do 
Conselho Superior

Colocada medusa com patrimônio através do assoalho 
de andar abaixo. 1

Total de iniciativas 35
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Possuir sede 
própria para 

todas as 
circunscrições 

e áreas 
administrativas

Chefia de Gabinete da 
Procuradoria Geral para 
Assuntos Parlamentares 

- GPAR

Obter lotes para construção de 
sedes próprias

Viabilizar a obtenção de lotes para 
construção de sede própria do MPDFT em 3 
cidades satélites, Guará, Recanto das Emas, 
Santa Maria.

Lote escriturado em São Sebastião. 1

Obter lotes para construção de 
sedes próprias

Realizar tratativas para obtenção de lotes 
para construção de sedes próprias do 
MPDFT em 9 cidades satélites, Vicente 
Pires, Estrutural, Por do Sol/ Sol Nascente, 
Itapoã, Núcleo Bandeirante, Lago Norte, 
Riacho Fundo II, Park Way, Águas Quentes.

Lotes tratados em Vicente Pires, Estrutural e Núcleo 
Bandeirante. 1

Secretaria de Projetos e 
Obras

Projetar e construir edificações 
e soluções de arquitetura e 
engenharia para o MPDFT.

 Elaborar Projetos Complementares 
para a obra de construção do Edifício da 
Promotoria de Justiça do Riacho Fundo

Projetos em desenvolvimento com previsão de 
conclusão em fevereiro de 2019. 1

Projetar e construir edificações 
e soluções de arquitetura e 
engenharia para o MPDFT.

Elaborar Projeto Arquitetônico para a obra 
de construção do Edifício da Promotoria de 
Justiça de Sobradinho

Projeto em desenvolvimento com previsão de dar 
entrada no processo de aprovação em março de 2019. 1

Projetar e construir edificações 
e soluções de arquitetura e 
engenharia para o MPDFT.

 Finalizar a obra de construção do Edifício 
da Promotoria de Justiça de Brasília II Obra concluída e ocupada. 1

Projetar e construir edificações 
e soluções de arquitetura e 
engenharia para o MPDFT.

Concluir a execução de medidas para 
garantir a estanqueidade e conservação 
da edificação em virtude de paralização 
da obra de contribução da Promotoria de 
Justiça de Brazlândia

Serviço concluído 1

Manter, reformar e modernizar 
as Edificações do MPDFT

ELABORAR e EXECUTAR o Projeto de 
Impermeabilização para o Edifício da 
Promotoria de Justiça de Planaltina

Projeto elaborado e finalização da execução prorrogada 
para 27/04/2019. 1

Total de iniciativas 7

Aprimorar o 
assessoramento 

técnico e 
pericial

Coordenadoria Executiva 
de Medidas Alternativas 

– CEMA

Aprimorar o trabalho da 
unidade

Realizar pesquisa para análise qualitativa 
dos impactos dos Projetos da unidade na 
sociedade

Estudos realizados por meio de entrevistas e pesquisas 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar o 
assessoramento 

técnico e 
pericial

Coordenadoria Executiva 
de Psicossocial – CEPS

Realizar estudos, projetos, 
pesquisas e perícias que 
atendam aos objetivos 

institucionais

Revisar a metodologia (normas e 
procedimentos) para reduzir a retenção de 
processos de perícias referentes à violação 
de direitos dos cidadãos com o Projeto 
“Novos rumos do psicossocial”

82% 1

Coordenadoria Executiva 
de Psicossocial – CEPS

Buscar excelência no 
assessoramento psicossocial

Viabilizar a aquisição de material lúdico 
e psicopedagógico para utilização pelos 
Setores de Análise Psicossocial

Termo de referência encaminhado para a SAA 1

Coordenadoria Executiva 
de Psicossocial – CEPS

Buscar excelência no 
assessoramento psicossocial

Identificar demandas que não fazem parte 
das atribuições das unidades psicossociais 
para otimizar o fluxo das demandas

Demandas identificadas e apresentadas no relatório 
referente à primeira fase do projeto Novos Rumos no 
Psicossocial

1

PJ de Fundações e 
Entidades de Interesse 

Social – PJFEIS

Aprimorar estrutura de análise 
contábil para a emissão de 

pareceres

Realizar reuniões para a criação do Setor 
Contábil 1º Semestre de 2018 1

PJD da Infância e da 
Juventude Ampliar a estrutura da PJIJ Solicitar estudo de ampliação da estrutura 

do Setor Psicossocial Infanto juvenil na PJIJ A solicitação foi feita, mas não houve resposta 1

Total de iniciativas 6

Desenvolver 
maior 

integração 
entre MPDFT 

e órgãos 
estratégicos

Chefia de Gabinete da 
Procuradoria Geral para 
Assuntos Parlamentares 

- GPAR

Inserção nos debates 
Legislativos

Articular para a participação das 
Promotorias de Justiça nas audiências 
públicas com 3 temas prioritários no Plano 
de Gestão do ano (Direito do Consumidor, 
Defesa da Mulher e Ordem Tributária)

3 Participações das Promotorias de Justiça realizadas. 1

Inserção nos debates 
Legislativos

Articulação junto às Promotorias para 
a apresentação de notas técnicas em 
Projetos de Leis e inclusão nos anais dos 
Projetos de Leis no Congresso Nacional

Nota técnica apresentada ao PLS 279/2018, que 
“Modifica o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, para reestabelecer para o crime 
de roubo a causa de aumento de pena do emprego de 
arma”.

1

Inserção nos debates 
Legislativos

Apresentação de Sugestões de Propostas 
Legislativas ou emendas aos projetos de 
leis

Apresentação de Proposta Legislativa para criação do 
Fundo Distrital de Combate à corrupção, PL 2173/2018. 1

Articular com órgãos 
estratégicos

Acompanhar Projeto de Lei que cria cargos 
e funções para o MPDFT, mobilizando a 
PGR e o CNMP na aprovação do pedido

Projeto acompanhado. Realizadas visitas à PGR e ao 
CNMP. 1

Início  |  Sumário



Relatório de Gestão Estratégica MPDFT | 2018

112

INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
maior 

integração 
entre MPDFT 

e órgãos 
estratégicos

CI/GAECO

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos

Propor convênios com instituições do GDF 
e órgãos federais para aquisição de novas 
bases de dados

Propostos 2 novos convênios: AGEFIS e DEPEN 1

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos

Articular com órgãos parceiros 
a disponibilização de cursos de 
aprimoramento profissional

Foram realizados 5 cursos 1

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos

Oferecer capacitação às instituições 
parceiras Foi cumprida a cota proposta 1

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos – CNDH

Promover articulação com 
os órgãos estratégicos e 

instituições parceiras

Participar do conselho consultivo e do 
consórcio de entidades que promovem 
atendimento integrado na Casa da Mulher 
Brasileira

Reuniões realizadas. Proposta de reestruturação da 
Casa da Mulher Brasileira apresentada ao GDF. 1

Promover articulação com 
os órgãos estratégicos e 

instituições parceiras

Articular a assinatura de termo aditivo para 
inclusão da Defensoria Pública no projeto 
“Promotoras Legais Populares”

Plano de trabalho elaborado. Minuta do termo de 
cooperação técnica pendente de análise pela Defensoria 
Pública.

1

Promover articulação com 
os órgãos estratégicos e 

instituições parceiras

Celebrar termo de cooperação técnica 
com a Secretaria de Estado responsável 
pelo cadastro de mulheres em situação 
de vulnerabilidade econômica em 
decorrência de violência doméstica para a 
implementação do Programa de Assistência 
a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade 
Econômica em decorrência de Violência 
Doméstica.

Termo de cooperação técnica celebrado como a 
SEDESTMIDH no dia 29/11. 1

Promover articulação com 
os órgãos estratégicos e 

instituições parceiras

Participar das reuniões da Comissão 
Permanente de Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher – 
COPEVID/GNDH

Reunião realizada no período de 07 a 09/03, no DF, com 
a participação de promotores de justiça de diversos 
Estados.

1

Coordenadoria Executiva 
de Medidas Alternativas 

– CEMA

Orientar a sociedade quanto a 
formação de parcerias com o 

MPDFT

Elaborar conteúdo para folder de 
orientação quanto aos procedimentos para 
formação de parceria e apresentação de 
projetos junto ao MPDFT

Folder elaborado 1

CPJ Brasília II
Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Firmar parceria com entidades que possam 
atender vítimas idosas PROJETO 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
maior 

integração 
entre MPDFT 

e órgãos 
estratégicos

CPJ Brasília II
Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Ampliar a parceria com rede de 
atendimento às vítimas de crimes de abuso 
sexual

Parceria com o Centro 18 de maio para atendimento e 
acolhimento às vítimas de abuso sexual. 1

CPJ Brazlândia Promover a articulação com os 
órgãos de segurança pública

Realizar visitas e reuniões com o 16º 
Batalhão da PM e a 18ª DP com o objetivo 
de promover a integração com as polícias 
na região de Brazlândia

Foram Realizadas reuniões com 18ª DP nos 
dias 21/02, 12/03, 11/06, 03/09, 04/12 
Foi realizada visita a 18ª, para controle da atividade 
policial nos dias 27/04, 05/10, 
Foi realizada visita a DCCP/DPE, para controle da 
atividade policial nos dias 15/10 (Cível), 26/11 (Cível) 
Reunião com 16ºBPM para tratar de autuação 
de TCs pela PM, no dia 21/05.

1

CPJ Brazlândia

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos

Realizar reunião com o Tribunal de Justiça 
com o objetivo de promover a integração 
da instituição com os 
Magistrados

Foram realizadas reuniões nos dias 07/03, 09/03, 11/10, 
06/11. Com participação de 4 magistrados. 1

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos

Participar de eventos e reuniões com 
demais órgãos

Participou do evento de inauguração do CAPS Brazlândia 
no dia 07/03 
Palestra sobre direitos e deveres da Criança e 
Adolescentes, no CEF01, no dia 09/05 Palestra sobre 
Orientação no atendimento psicossocial nos casos 
de interdição, no CAPS, no dia 15/05 Reunião com 
Procuradoria Regional Eleitoral no dia 13/08 Visita 
ao CAPS, no dia 24/08 Participação na 3ª Feira de 
Profissionalização de CRE Braz, no dia 14/09 Visita ao 
Cartório eleitoral, no dia 01/10 Reunião sobre Estratégias 
em ações de Reintegração de Posse com a SEOPS, no dia 
22/11

1

CPJ Ceilândia

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Articular com as delegacias de polícia 
estratégias de atendimento humanizado 
das mulheres e seu encaminhamento 
imediato para a rede de proteção (Criação 
de uma guia de encaminhamento para o 
CEAM)

*Não houve continuidade da ação iniciada em 2017. 
A rede de proteção a mulher não deu continuidade às 
reuniões.

1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Articular reunião entre os Promotores 
de Justiça Criminais, Coordenador 
Administrativo e comandantes dos 8º 
e 10º Batalhões da Polícia Militar do DF 
para coibir roubo, furto e receptação de 
celulares em Ceilândia.

*Reunião realizada no dia 27.06.2018 nas instalações 
do Ed. Sede da CPJCE para traçar estratégias para 
prevenção e repressão à roubos, furtos e receptação de 
celulares na cidade de Ceilândia.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
maior 

integração 
entre MPDFT 

e órgãos 
estratégicos

CPJ Ceilândia

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Articular com os promotores de justiça 
das Promotorias de Justiça de Defesa da 
Mulher em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar estratégias de encaminhamento 
das mulheres, durante as audiências ao 
Centro Especializado de Atendimento à 
Mulher (CEAM) de Ceilândia

*Mulheres informadas sobre serviço de apoio 
psicossocial em situações de violência doméstica 1

Conscientizar mulheres 
acerca violação de direitos 
e mecanismos jurídicos de 

proteção da mulher

Participar e contribuir com as ações 
referentes ao “Dia da Mulher” promovido 
pelo PAV-Flor de Lótus (Programa de 
Pesquisa, Assistência e Vigilância à 
violência) de Ceilândia

*Mulheres esclarecidas sobre o papel do Ministério 
Público na defesa de seus direitos 1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Realizar reunião com Instituto de 
Ensino Superior de Brasília – IESB e 
demais integrantes da Rede Social, para 
uma proposta de encaminhamento e 
atendimento dos homens autores de 
violência doméstica contra a mulher para 
grupos educativos

*Não foram obtidos resultados, uma vez que, durante 
o processo de discussão com a rede social, verificou-se 
que os juizados de violência doméstica de Ceilândia 
não utilizavam os dispositivos da lei 9.999 que favorecia 
o engajamento dos autores em grupos educativos. 
Percebeu-se, dessa forma, que não haveria demanda 
para os grupos propostos.

1

CPJ de Samambaia

Promover a articulação com os 
entidades parceiras

Fortalecer as parcerias com as entidades 
cadastradas no Setor de Controle e 
Acompanhamento de Medidas Alternativas 
– Sema

O Sema realizou visita às 35 instituições parceiras 
durante o ano e todas elas também foram convidadas a 
participar do Encontro Setorial realizado no dia 23/05/18 
no Edifício-Sede. Dentre as instituições convidadas, 
20 compareceram ao evento, fortalecendo, assim, as 
parcerias entre o MPDFT e as entidades cadastradasno 
Setor.

1

Aprimorar o relacionamento 
e fortalecer a integração com 

órgãos estratégicos de atuação 
na área da infância e juventude

Realizar visitas a instituições que prestem 
serviços e desenvolvam programas 
destinados a crianças e adolescentes na 
área de atuação das Promotorias de Justiça 
Infracionais de Defesa da Infância e da 
Juventude de Samambaia.

Foi realizada uma visita a cada das seguintes unidades: 
a) Unidade de Atendimento de Meio Aberto (UAMA) 
da Ceilândia; b) Centro de Juventude de Ceilândia; 
c) Centro de Juventude de Samambaia; d) Programa 
Jovem de Expressão, na Ceilândia; e) Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras Drogas – CAPS AD de 
Samambaia; f) Programa de Atenção à Voilência – PAV 
Jasmim, no Compp Asa Norte; g) PAV Flor de Lótus, no 
Hospital Regional de Ceilândia; h) Escola Técnica da 
Ceilândia; i) Programa Justiça Comunitária – Vozes da 
Paz, no Fórum da Ceilândia.

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
maior 

integração 
entre MPDFT 

e órgãos 
estratégicos

CPJ de Samambaia

Aprimorar o relacionamento 
e fortalecer a integração com 

órgãos estratégicos de atuação 
na área da infância e juventude

Recepcionar representantes de serviços 
da rede e de Universidades / Faculdades 
que se dedicam à temática “proteção de 
crianças e adolescentes”.

Recebemos a visita, no mês de março, de representantes 
do Programa de Atenção à Violência – PAV Jasmim, 
para onde são encaminhados adolescentes ofensores 
sexuais. Na ocasião, foram estreitados os laços entre 
os servidores do PAV Jasmim e Promotores de Justiça, 
com o esclarecimentos acerca dos serviços prestados 
por ambos e traçados fluxos de encaminhamentos. 
Além disso, foi realizada, no mês de agosto, uma 
apresentação de Dissertação de uma Mestre em 
Psicologia, pela Universidade de Brasília, para servidores 
e Promotores da Unidade, com o tema vínculos 
familiares de adolescentes ofensores sexuais.

1

CPJ Gama
Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Realizar reuniões/visitas/eventos entre a 
CPJGA e Órgãos governamentais locais: 14ª 
DP, 20ª DP, 9º BPM, Hospital Regional do 
Gama, Administração Regional do Gama e 
Instituições Parceiras para promover maior 
integração e alinhamento das ações

Meta atingida. Realizadas reuniões pelo Coordenador 
Administrativo: 22/3/18 c/ Juíza do Fórum do Gama s/ 
Justiça Restaurativa; 23/3/19 c/ 14ª DP e 20ª DP s/ Tcs 
em baixa; 3/7/18 c/ 9ºBPM c/ TC da PM;17/8/18 visita à 
instituição Amor que Move; 24/8/18 visita à instituição 
Casa de Recuperação Profética Missão e Ação; 20/11/18 
reunião c/ PMDF s/ distribuição de TCs; 20/11/18 reunião 
com agentes da PCDF s/ oitiva de menores.

1

CPJ Planaltina

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos Programa – Juntos podemos mais - 1

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos

Projeto Centro de Ensino Especial – reforma 
da quadra de esportes Todas as reformas propostas foram realizadas. 1

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos Projeto CEMEC – reforma dos banheiros Todas as reformas propostas foram realizadas. 1

CPJ Santa Maria
Acompanhar os serviços 

prestados aos cidadãos na 
comunidade de Santa Maria

Realizar visitas a órgãos que atuam na área 
de psicossocial para identificar lacunas 
na qualidade dos serviços prestados ao 
cidadão

Meta parcialmente cumprida. Foram realizadas 4 visitas 
institucionais (CREAS-Gama, Instituto de Saúde Mental, 
Centro Integrado 18 de Maio e PAU-Adolescentro) .

1

PJ Criminais e PJ do 
Tribunal do Juri

Criar mecanismos que 
promovam a integração 

do MPDFT com os órgãos 
estratégicos que contribuam 

para sua atuação, visando 
à agilização dos trabalhos, 
a troca de informações e a 

compatibilização do interesse 
comum

Estabelecer uma rotina de informação 
mediante a comunicação direta e 
periódica com as Delegacias de Polícia 
sobre o oferecimento de denúncia 
ou arquivamento dos autos ou sobre 
a alteração da tipificação penal nas 
ocorrências policiais.

A comunicação entre MP e Delegacias sofreu avanços 
este ano com o surgimento do procedimento de 
tramitação direta de inquéritos policiais.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
maior 

integração 
entre MPDFT 

e órgãos 
estratégicos

PJ de Fazenda Pública
Buscar a garantia da 

observância das prerrogativas 
Institucionais

Articular com a Corregedoria-Geral do 
MPDFT gestão junto ao órgão correlato 
do TJDFT para garantir a observância dos 
prazos legais concedidos ao Ministério 
Público

- 1

PJD da Infância e da 
Juventude

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

Firmar Termo de Cooperação Técnica entre 
o MPDFT, TJDFT e IEPTB para facilitar o 
protesto de títulos executivos judiciais

Termo firmado e publicado 1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas e 

instituições parceiras

 
Firmar Convênio entre o MPDFT e o MPT 
para promover a profissionalização de 
adolescentes em cumprimento de medida 
de internação

O Convênio foi firmado e 2 unidades de internação já 
estão sendo atendidas 1

Promover ações de qualidade 
de vida e bem-estar para a 

sociedade

Realizar oficina de sensibilização – afeto e 
interação social para conselheiros tutelares 
e instituições de acolhimento

A oficina foi realizada em duas datas no segundo 
semestre de 2018 e contou com aproximadamente 
60 pessoas no total e foram ministradas técnicas de 
autocuidado e conscientização da importância de cuidar 
de si para depois cuidar das crianças e adolescentes da 
rede de acolhimento

1

Promotoria de Defesa 
da Ordem Urbanística – 

PROURB

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

Realizar tratativas com a Secretaria de 
Economia, Desenvolvimento, Inovação, 
Ciência e Tecnologia do Distrito Federal 
para apresentação do sistema RLE@digital.

Servidores da Secretaria de Economia estiveram 
no MPDFT para expor a Membros, servidores e 
colaboradores da PROURB o funcionamento do sistema.

1

Promotoria de Justiça da 
Pessoa Idosa – PROJID

Atualizar os dados sobre 
violência contra o idoso no DF

Realizar pesquisas visando mapear as 
situações de violência contra idoso para 
direcionar a atuação da Central e da 
Promotoria

A Central Judicial do Idoso compilou dados com apoio do 
NEPAV, Disque 100 e DECRIN, realizando o lançamento 
da 3.ª edição do Mapa da Violência no segundo 
semestre, em evento do SESC.

1

Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos

Realizar encontro com a PMDF para 
orientar os policiais acerca da atuação nos 
encaminhamentos da PROVID (Prevenção 
Orientada à Violência Doméstica) com a 
pessoa idosa

O afastamento da titular da PROJID durante o segundo 
semestre de 2018 não permitiu a realização do segundo 
encontro com o PROVID. De qualquer forma, o encontro 
realizado no primeiro semestre serviu para alinhar 
estratégias de atuação e conhecer as dificuldades 
enfrentadas pelos policiais.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
maior 

integração 
entre MPDFT 

e órgãos 
estratégicos

Promotoria de Justiça 
de Defesa da Filiação – 

PROFIDE

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

Articular junto às demais Promotorias 
dos Distrito Federal e dos Estados para 
viabilizar o procedimento de investigação 
de paternidade de forma mais célere e 
menos onerosa

Articulação promovida 1

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

Realizar o acompanhamento e manutenção 
dos Termos de Cooperação firmados com 
os Ministérios Públicos Estaduais, IMESC, 
AMPARE

Termos acompanhados 1

Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio 

Ambiente e Patrimônio 
Cultural - PRODEMA

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos Projeto Parceiro de Sucesso

A partir do Projeto Parceiro de Sucesso foi possível 
realizar a reforma da quadra poliesportiva e a 
construção do playground da instituição de ensino, com 
recursos oriundos das medidas alternativas.

1

Promotoria de Justiça 
de Defesa dos Direitos 

do Consumidor – 
PRODECON

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

Participar do Fundo Gestor dos Direitos do 
Consumidor/PROCON/DF Participou de 02 (duas) reuniões em 2018 1

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

Reunião com a SENACON buscando uma 
atuação integrada Participou de 1 (uma) reunião de 2018 1

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

Grupo formado por 35 participantes de 
vários estados para tratar de questões 
relativas ao direito do consumidor

Participou da reunião de 2018 1

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

Participar das reuniões com o Conselho De 
Consumidores da CAESB 6 (seis) reuniões ordinárias e 3 (três) extraordinárias 1

Promover a articulação com 
órgãos estratégicos

 Buscar a integração entre os sistemas de 
dados do MPDFT e órgãos estratégicos 
(DPDC, PROCON, VISA/DF, DICON, 
Defensoria Pública, Receita Federal/
Estadual, CEB, CADE)

Foi assinado um termo de cooperação com o CADE 1

Secretaria de Cerimonial Promover a articulação com os 
órgãos estratégicos

Colaborar nos encontros de atualização 
de Legislação junto Comissão de Trabalho 
de Cerimonial e Protocolo do Ministério 
Público dos Estados e da União – CTCEMP

Foram realizadas 2 reuniões no ano de 2018, a Chefe e a 
Subchefe do Cerimonial participaram das 2 Reuniões. 1

Secretaria de 
Comunicação

Promover a articulação com 
organizações estratégicas

Visitar os editores e coordenadores 
de jornalismo dos principais meios de 
comunicação no DF

Visita ao Portal Metrópoles realizada em 13/08/2018 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
maior 

integração 
entre MPDFT 

e órgãos 
estratégicos

Secretaria de Educação 
Corporativa – SECOR

Promover a articulação com 
unidades e instituições parceiras

Firmar parceria com unidades do MPDFT e 
outras instituições para aprimorar a oferta 
de capacitação para os integrantes do 
MPDFT

Parcerias firmadas. 1

Secretaria de Educação 
Corporativa – SECOR

Promover a articulação com 
unidades e instituições parceiras

Executar e acompanhar ações relacionadas 
à Escola Virtual de Governo 
– EVG

Termo de cooperação firmado. Plataforma divulgada. 1

Secretaria de Saúde – 
SAS

 
Promover a articulação com 

órgãos estratégicos

Fazer compra conjunta da vacina antigripal 
entre os ramos do MPU 1.575 membros e servidores vacinados 1

Secretaria de Segurança 
Institucional – SSI

Aprimorar a gestão de 
informação na SSI

Reencaminhar proposta de sistema de 
gestão de informações de segurança à 
Secretaria-Geral

Sistema aprovado pela administração superior e em 
desenvolvimento pelo STI e SSI 1

Total de iniciativas 52

Fortalecer a 
integração 

entre membros 
e servidores

CPJ Taguatinga Alinhar o trabalho da Unidade e 
as relações interpessoais

Realizar reuniões entre chefia, membros 
e servidores, para fins de troca de 
informações pertinentes ao ambiente 
de trabalho, com intuito de aprimorar a 
execução das rotinas administrativas e 
amadurecer as relações interpessoais

Foi realizada apenas uma reunião geral, para 
alinhamento de ideias e rotinas. No entanto, diversas 
mini reuniões setoriais foram realizadas para resolução 
de demandas pontuais.

1

PJ Criminais e PJ do 
Tribunal do Juri

Implementar mecanismos 
que visem promover um clima 

harmonioso e integrado

4. Realizar confraternizações entre as 
equipes da promotoria

Foram realizados café da manhã da Copa do Mundo, 
festa junina e confraternização natalina.

Total de iniciativas 1

Buscar maior 
celeridade 
nas rotinas 

operacionais

Assessoria de Políticas 
Institucionais – API

 
Adequar a estrutura 

administrativa às demandas da 
unidade

Realizar estudo para dimensionar o 
impacto da implantação do Pje na estrutura 
do MPDFT, criando projeto-piloto de 
estrutura simplificada nas Coordenadorias 
Administrativas (cartórios)

A Portaria Normativa nº 536, de 5/4/2018, 
estabeleceu a estrutura administrativa simplificada 
nas Coordenadorias Administrativas de Brazlândia, 
Ceilândia, Paranoá, Recanto das Emas e Samambaia.

1

Buscar maior 
celeridade 
nas rotinas 

operacionais

Câmara de Coordenação 
e Revisão

Adequar o funcionamento 
da unidade à estrutura 

administrativa

Organizar o funcionamento e os 
procedimentos da Assessoria Técnica de 
Coordenação

Adequação da nomenclatura da Assessoria Técnica 
de Coordenação aos arquivos e demais sistemas 
existentes– Siproweb, Tabularium -, bem como 
criação de pastas para correto arquivamento e 
acompanhamento dos procedimentos instaurados.

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Buscar maior 
celeridade 
nas rotinas 

operacionais

Câmara de Coordenação 
e Revisão

Padronizar e uniformizar as 
rotinas operacionais

Atualizar os processos de trabalho 
das Câmaras com base na reforma 
administrativa da unidade

Processos de trabalho devidamente atualizados. 1

Chefia de Gabinete da 
PGJ

 
Otimizar as rotinas de trabalho 

da unidade

Criar rotina de registro para controle das 
Comissões, internas e externas, nas quais 
os membros do MPDFT participam

Requisitos estabelecidos no 1º semestre 1

Coordenadoria de 
Documentação e 
Informação – CDI

Aprimorar a gestão da 
documentação arquivística e 

bibliográfica e a preservação da 
memória institucional.

 Avaliar parte do acervo da atividade-fim

Foram avaliadas 113 caixas-arquivo, sendo 68 das 
Promotorias de Justiça do Tribunal do Juri de Brasília 
I; 26 da PJ Brasília II; e 19 da Promotoria de Justiça de 
Defesa da Infância e da Juventude. Vale ressaltar que a 
suspensão do programa de estágio prejudicou o alcance 
total da meta.

1

Aprimorar a gestão da 
documentação arquivística e 

bibliográfica e a preservação da 
memória institucional.

Institucionalizar os instrumentos 
arquivísticos (plano de classificação, tabela 
de temporalidade e termo de avaliação de 
procedimento) para a atividade-fim.

Instrumentos institucionalizados por meio da Portaria 
Normativa PGJ 582, de 29/10/2018 1

Aprimorar a gestão da 
documentação arquivística e 

bibliográfica e a preservação da 
memória institucional.

Remover o acervo de pessoal (código 020), 
custodiado pela Seção de Controle de 
Acervo, para a Seção de Arquivo do SGP

Foram encaminhadas 75 caixas à Seção de Arquivo da 
SGP. 1

Aprimorar a gestão da 
documentação arquivística e 

bibliográfica e a preservação da 
memória institucional.

Descartar o acervo remanescente atingido 
pela inundação da sala de guarda da Seção 
de Controle de Acervo, cuja recuperação foi 
inviável do ponto de vista econômico e da 
destruição/contaminação sofrida

Foram descartadas 1.511 caixas, cuja recuperação foi 
inviável do ponto de vista econômico e da destruição/
contaminação sofrida.

1

Aprimorar a gestão da 
documentação arquivística e 

bibliográfica e a preservação da 
memória institucional.

Realizar o mapeamento das rotinas da 
DIGIP (Publicação, 
Expedição e Digitalização)

Mapeamento realizado e manual aprovado pela API, em 
12/07/2018. 
PGEA nº 08191.054383/2018-85.

1

Aprimorar a gestão da 
documentação arquivística e 

bibliográfica e a preservação da 
memória institucional.

 Elaborar conteúdo e divulgar o manual de 
digitalização

Manual elaborado e divulgado às unidades, em 
19/11/2018, por meio de campanha institucional. 
Manual consta como fonte de consulta do curso 
Acervo Eletrônico Pje.

1

Aprimorar a gestão da 
documentação arquivística e 

bibliográfica e a preservação da 
memória institucional.

Encaminhar pedido de revitalização das 
estantes

Pedido encaminhado à Administração por meio do 
memorando 08191.058748/2018-41. 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Buscar maior 
celeridade 
nas rotinas 

operacionais

Coordenadoria de 
Documentação e 
Informação – CDI

Aprimorar a gestão da 
documentação arquivística e 

bibliográfica e a preservação da 
memória institucional.

 Executar fase do Projeto Produção 
intelectual dos Membros 
do MPDFT

Executada a fase do Projeto Produção Intelectual dos 
Membros do MPDFT. 1

Aprimorar a gestão da 
documentação arquivística e 

bibliográfica e a preservação da 
memória institucional.

 Elaboração de nova Portaria de gestão do 
acervo bibliográfico

Minuta discutida no âmbito da CDI. A proposta será 
submetida à Administração Superior no início do 
próximo ano.

1

Coordenadoria Executiva 
de Psicossocial – CEPS

Viabilizar a disponibilização 
de ferramenta para gestão 
e processamento de dados 

estatísticos

Implementar sistema de controle de 
prontuários Sistema implementado em janeiro de 2018 1

Corregedoria-Geral

Otimizar as rotinas de trabalho 
da unidade

Aperfeiçoar rotina para forneci- mento das 
informações solicitadas pelo Serviço de 
Atendimento ao Cidadão

As Assessorias da CG estão trabalhando em conjunto 
para otimização do tempo e melhoria das respostas 
prestadas ao cidadão

1

Otimizar as rotinas de trabalho 
da unidade

Aperfeiçoar rotina de prestação de 
informações e cadastro dos procedimentos 
disciplinares no Sistema de Informatização 
Nacional de Natureza Disciplinar – SINND, 
do CNMP

Os servidores responsá- veis pelo cadastro se reuniram 
e atualizaram as informações no sistema, bem como 
aprimoraram a rotina de inserção de dados

1

Padronizar e/ou uniformizar as 
rotinas operacionais

Executar as rotinas da Corregedoria de 
acordo com o mapeamento de processos 
da Unidade

O mapeamento está sendo sempre estudado e 
implementado na unida- de. Além disso, os novos 
servidores tem acesso ao mapeamento para melhor 
entendem o trabalho da CG como um todo

1

CPJ Ceilândia Alinhar o trabalho da Unidade
Dar continuidade às reuniões entre 
gestores e servidores para aprimorar a 
execução das rotinas administrativas

*Foram realizadas reuniões com os Analistas Criminais, 
Especiais Criminais, Tribunal do Júri, Família e Violência 
Doméstica, bem como os servidores lotados no Setor de 
Diligências, Serviço de Secretaria Criminais e Setores de 
Apoio. 
*Com o objetivo de conhecer as demandas, sanar 
dúvidas e eventuais problemas relacionados à área de 
tecnologia da informação ocorreu no dia 31/08/2018 
reunião com a equipe da Secretaria de Tecnologia da 
Informação/MPDFT, coordenador administrativo e 
servidores de Ceilândia. 
*Dia 07/06/2018 foi realizada reunião com a API para 
esclarecer e coletar sugestões acerca da implantação 
dos cartórios no MPDFT.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Buscar maior 
celeridade 
nas rotinas 

operacionais

CPJ Gama

Aprimorar as rotinas 
operacionais

Realizar reuniões com chefias e demais 
colaboradores visando o acompanhamento 
e orientação dos trabalhos na unidade para 
aprimorar, acompanhar e dar orientações 
para o trabalho na unidade

Meta atingida. Realizadas 12 reuniões entre gestores, 
servidores e demais colaboradores para planejamento, 
execução, ajustes, orientação e tomadas de decisão 
pertinentes ao processo das rotinas de trabalho

1

Aprimorar as rotinas 
operacionais

Dar continuidade ao mapeamento da Ponte 
Alta do Gama (Norte e Sul) onde não existe 
endereçamento postal visando celeridade 
e economia de Recursos a fim de facilitar o 
acesso aos locais e a localização de pessoas

Meta atingida. Mapeamento em fase de alimentação de 
dados 1

CPJ Recanto das Emas Otimizar as rotinas de trabalho 
da unidade

Estabelecer novas rotinas de trabalho para 
alinhar a novel estrutura de Cartório da 
Promotoria

Maior integração entre os servidores do Cartório, bem 
como mudanças nas rotinas administrativas, visando 
maior eficiência

1

CPJ Riacho Fundo Reduzir o arquivo físico na 
Promotoria do Riacho Fundo

Digitalizar todos os prontuários do Setor 
de Análise Psicossocial do Riacho Fundo, 
organizando os documentos em arquivo 
digital e reduzindo a quantidade de 
documentos em papel arquivados na 
Promotoria do Riacho Fundo

Meta parcialmente atingida. Os 
prontuários de 2018 estão todos 
digitalizados. Os de 2014, 2015, 2016 
e 2017 serão digitalizados em 2019

1

Grupo de Apoio à 
Segurança Escolar – 

GASE

Ampliar o apoio à segurança 
escolar no DF

Articular a implantação dos Núcleos 
Regionais do GASE nas coordenadorias 
administrativas para ampliar o alcance dos 
projetos nas unidades escolares regionais

Encaminhado memorando para SECPLAN para 
elaboração do plano do projeto para implementação, 
com atividades em andamento.

1

Ouvidoria

Padronizar as rotinas de 
trabalho da Unidade

Reorganizar as rotinas de trabalho da 
Unidade para garantir a realização das 
atividades em virtude da diminuição do 
quadro de pessoal

Foram ajustadas 2 rotinas (padronização dos 
encaminhamentos de expedientes via Tabularium e 
renovação no procedimento de acompanhamento, pelo 
cidadão, da sua manifestação).

1

Viabilizar a disponibilização 
de ferramenta para gestão 
e processamento de dados 

estatísticos

Articular com o Comitê de TI a viabilização 
do Sistema da Ouvidoria Articulação realizada. 1

Padronizar as rotinas de 
trabalho da Unidade

Aprimorar as visitas dos serviços de triagem 
para apurar falhas e colher sugestões de 
melhorias

Mais de 20 (vinte) visitas realizadas. 1

PJ de Fundações e 
Entidades de Interesse 

Social – PJFEIS
Facilitar acesso a informações

Alteração das Portarias nº 429 e nº 
430, para fins de adequação do roteiro 
de prestação de contas às ações de 
fiscalização da Promotoria

Atualização concluída 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Buscar maior 
celeridade 
nas rotinas 

operacionais

PJD da Infância e da 
Juventude

Aprimorar as rotinas de trabalho

Elaborar processos de trabalho para 
atuação fiscalizatória do MPDFT no âmbito 
do Processo de Escolha dos membros dos 
Conselhos Tutelares do DF

O processo de trabalho foi elaborado e encontra-se em 
fase final de aprovação pelos promotores de justiça 1

Aprimorar as rotinas de trabalho
Criar fluxo de trabalho para formalizar a 
rotina de protesto de títulos executivos 
judiciais

O fluxo foi criado e já foi publicado. 1

Zelar pela qualidade dos 
serviços prestados aos cidadãos

Realizar reuniões para viabilizar a 
assinatura, capacitação e execução do 
Termo de Cooperação Técnica entre o 
MPDFT, TJDFT e IEPTB para facilitar o 
protesto de títulos executivos judiciais

Foram realizadas 3 reuniões e uma tarde de capacitação 
ministrada pelo IEPTB para viabilizar a efetiva execução 
do Termo de Cooperação Técnica

1

Secretaria de Cerimonial Aprimorar as rotinas de trabalho 
do Cerimonial

Implementar rotina de solicitação, controle, 
execução e avaliação de eventos do 
Cerimonial

Dos 60 eventos realizados em 2018 foram feitas 47 
reuniões pré-eventos e 51 pós-eventos. 1

Secretaria de Gestão de 
Pessoas – SGP

Aprimorar o acesso às 
informações de Gestão de 

Pessoas pelos usuários

Reorganizar estrutura de acesso no SGP 
Portal

A estrutura do Portal de Gestão de Pessoas foi 
reorganizada, de modo que as ações relacionadas 
a treinamentos e adicional de qualificação fossem 
realocadas para o campo “Funcional”. Além disso, 
alterou-se a nomenclatura de Portal SGP para Portal 
Gestão de Pessoas, uma vez que as informações do 
Portal são fornecidas pela SGP e pela SECOR.

1

Aprimorar as rotinas 
operacionais

Realizar reuniões com os servidores para 
aprimorar a execução das rotinas e a 
comunicação interna

Foi realizada reunião geral em 29/11/2018 e foram 
realizadas reuniões quinzenais com os Subsecretários 1

Aprimorar as rotinas 
operacionais

Atualizar o mapeamento das Rotinas da 
SGP

Foram mapeados 12% dos processos da rotinas da 
SGP. Dos 133 processos da SGP, 16 foram mapeados/
atualizados no ano de 2018.

1

Secretaria de Perícias e 
Diligências – SPD

Aprimorar e ampliar o acesso a 
informações

Articular junto à Polícia Civil do DF o 
fornecimento de laudos periciais oriundos 
do Instituto de Criminalística (IC) e do 
Instituto Médico Legal (IML) de forma mais 
célere

Laudos disponíveis já são fornecidos no tempo proposto 1

Otimizar a gestão dos recursos 
institucionais para tomadas de 

decisões mais sustentáveis

Reduzir a tramitação de processos físicos 
na APCON

Com a implantação do processo eletrônico foi reduzido 
em mais de 50% 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Buscar maior 
celeridade 
nas rotinas 

operacionais

Secretaria de 
Planejamento

Promover o aprimoramento 
dos processos das Unidades do 

MPDFT

Realizar estudo e definição dos 
Macroprocessos da Instituição Estudo iniciado em novembro de 2018 1

Promover o aprimoramento 
dos processos das Unidades do 

MPDFT

Realizar Padronização dos Processos e 
Procedimentos finalísticos do MPDFT

Manual Padrão dos Processos finalísticos das 
Coordenadorias de Promotorias de Justiça do MPDFT 
publicado em maio de 2018

1

Promover o aprimoramento 
dos processos das Unidades do 

MPDFT

Atualizar fluxo de trabalho para o trâmite 
de assinatura das Portarias Normativas de 
Estrutura

Fluxo atualizado e publicado em Março de 2018 1

Secretaria de Projetos e 
Obras

Aprimorar Projetos e Rotinas de 
Trabalho

Mapear e adequar o processo de compras 
da SPO à IN nº 05 do MPOG

Foi mapeado e adequado o processo de compras da 
SPO à IN nº 05/2017 do MPOG 1

Secretaria de Segurança 
Institucional – SSI

Aprimorar mecanismos de 
segurança do MPDFT

Implantar o Plano de Segurança 
Institucional em todo MPDFT, após 
aprovação da API, através de reuniões, 
palestras, encontros

O Plano/Política de Segurança Institucional foi 
implantando através da Portaria Normativa nº 567, de 
22/08/2018.

1

Secretaria do Conselho 
Superior

Realizar procedimentos para 
cargos eletivos e mandatos 

institucionais
Organizar as eleições para o CSMPDFT

Eleitos os Conselheiros: José Firmo Reis Soub, Benis Silva 
Queiroz Bastos, Eduarso José de Oliveira Albuquerque e 
Tania Regina Fernandes Gonçalves Pinto.

1

Realizar procedimentos para 
cargos eletivos e mandatos 

institucionais

Organizar as eleições para Procurador-
Geral de Justiça Eleições ocorridas em 23 de Outubro 2018. 1

Realizar procedimentos para 
cargos eletivos e mandatos 

institucionais

Organizar as eleições para Corregedor-
Geral do MPDFT

Procurador de Justiça José Valdenor Queiroz Junior eleito 
Corregedor-Geral na 271ª Sessão ordinária do CSMPDFT, 
realizada em 14 de dezembro de 2018.

1

Realizar procedimentos para 
cargos eletivos e mandatos 

institucionais

Organizar as indicação para Procurador 
Distrital dos Direitos do Cidadão

Procurador de Justiça José Eduardo Sabo Paes indicado 
Corregedor-Geral na 271ª Sessão ordinária do CSMPDFT, 
realizada em 14 de dezembro de 2018.

1

Realizar procedimentos para 
cargos eletivos e mandatos 

institucionais

Organizar as promoções por antiguidade e 
merecimento ao cargo 
de Procurador e Promotor de Justiça

4 Procuradores de Justiça e 7 Promotores de Justiça 
promovidos 1

Utilizar os procedimentos 
padronizados para realização 

das ações propostas

Organizar os afastamentos (de longa e 
curta duração) para mestrado/doutorado, 
Dissertação e tese

5 afastamentos, sendo 2 de longa e 3 de curta duração 
no 1º Aviso de 2018 e 2 afastamentos, sendo 1 de curta 
e 1 de longa duração no 2º Aviso de 2018.

1

Total de iniciativas 47
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Racionalizar 
as atribuições 

existentes

CPJ Ceilândia Desdobrar a estratégia da 
unidade

Elaborar o Planejamento tático da 6ª 
PROREG, com a descrição dos objetivos 
táticos, elaboração de indicadores e 
estabelecimento de metas da unidade

Em andamento 1

CPJ de Samambaia Desdobrar a estratégia da 
unidade

Iniciar a elaboração do Planejamento tático 
da 4ª PROREG, com o estabelecimento dos 
objetivos táticos e iniciativas do Ofício

Foram realizadas reuniões com a SECPLAN e inciado 
o planejamento devido, com o estabelecimento dos 
objetivos táticos e de todas as iniciativas.

1

CPJ de Samambaia Desdobrar a estratégia da 
unidade

Iniciar a elaboração do Planejamento tático 
das Promotorias de Justiça do Tribunal do 
Juri de Samambaia com a descrição dos 
objetivos táticos e estabelecimento de 
iniciativas dos Ofícios

Foram realizadas duas reuniões com a Secretária 
de Planejamento e elaborada a proposta do Mapa 
Tático das Promotorias de Jutiça do Tribunal do Juri de 
Samambaia.

1

CPJ Santa Maria Desdobrar a estratégia da 
unidade

Elaborar o Planejamento tático da 3ª 
PROREG, com a descrição dos objetivos 
táticos, elaboração de indicadores e 
estabelecimento de metas da unidade

Planejamento tático da 3ª PROREG em andamento. 1

PJ de Fazenda Pública Buscar a racionalização das 
atribuições dos Ofícios

Promover a especialização das PJ de 
Fazenda Pública, conferindo à 4ª PJ 

atribuição exclusiva para atuar em feitos 
judiciais da Varas de Fazenda Pública e 

dos Juizados Especiais de Fazenda Pública 
relacionados ao tema “Saúde”

- 1

Total de iniciativas 5

Aprimorar 
comunicação 

interna

Câmara de Coordenação 
e Revisão

Aprimorar a comunicação das 
decisões e atos normativos

Reestruturar o portal das Câmaras na parte 
de divulgação dos Atos (recomendações, 
enunciados, deliberações, decisões e 
súmulas)

Portal reestruturado e atualizado. 1

Estabelecer padrão de 
comunicação da unidade

Solicitar identificação visual para as 
Câmaras de Coordenação e Revisão

Solicitação concluída com a criação da logomarca das 
Câmaras de Coordenação. 1

Dar visibilidade à atuação dos 
Procuradores e Promotores em 

casos concretos

Incrementar o banco de pareceres 
para disseminar a comunicação entre 
Procuradores e Promotores em atuação 
processual

Banco de dados criado e disponibilizado na página das 
Câmaras de Coordenação. 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar 
comunicação 

interna

Câmara de Coordenação 
e Revisão

Promover a integração entre 
membros e divulgar as 

informações relacionadas às 
atividades da Unidade

Elaborar plano de comunicação das 
Câmaras com foco nas formas de 
colaboração, integração e cooperação entre 
Membros e futuros canais de comunicação 
da unidade

Plano elaborado. Divulgação das atividades no MPDFT 
Hoje. 1

Coordenadoria Executiva 
de Medidas Alternativas 

– CEMA

Dar visibilidade à atuação da 
CEMA perante membros e 

servidores do MPDFT

Elaborar conteúdo para a criação de 
teaser sobre as atividades dos SEMAs e 
da Coordenadoria Executiva de Medidas 
Alternativas – CEMA

Teaser criado pela Comunicação Social 1

CPJ Ceilândia
Realizar ações que promovam 

o aperfeiçoamento teórico-
metodológico da equipe

Alinhar o entendimento entre promotores, 
analistas e conselheiros tutelares sobre a 
atuação da Promotoria nas requisições das 
Promotorias Especiais Criminais

Aproximação entre o Setor de Análise Psicossocial 
e os analistas vinculados às especiais criminais, 
especialmente no s casos de maus-tratos físicos contra 
crianças e adolescentes.

1

Ouvidoria
Orientar os integrantes do 

MPDFT acerca das metodologias 
utilizadas pela Ouvidoria

Elaborar em parceria com a Comunicação 
Social campanha de divulgação do trabalho 
desenvolvido pelo Serviço de Informações 
ao Cidadão – SIC/MPDFT

Foi elaborada a divulgação do trabalho do SIC/MPDFT 
através do curso sobre Lei de Acesso à Informação 
promovido pela Secretaria de Educação Corporativa – 
SECOR.

1

PJ Criminais e PJ do 
Tribunal do Juri

Consolidar canais de 
comunicação na promotoria, 

de forma a possibilitar um fluxo 
ágil e confiável de informações 

entre os profissionais da 
instituição.

Manter comunicação via e-mail com 
servidores e membros e realizar reuniões 
com a equipe de trabalho.

A comunicação interna entre chefia e servidores é 
satisfatória, sempre obtendo resposta positiva e avanços 
no plano operacional da divisão.

1

Promotoria de Justiça 
Criminal de Defesa dos 

Usuários dos Serviços de 
Saúde – PRÓ-VIDA

Dar visibilidade à atuação da 
Pró-Vida perante os servidores 

do MPDFT e a sociedade

Elaborar conteúdo para divulgação e 
esclarecimento das atribuições da Pró-Vida 
na intranet e internet

Alcançada a meta, com divulgação das matérias no site 
do MPDFT (Notícias) 1

Secretaria de Cerimonial Aprimorar a divulgação de 
atribuições

Divulgar e estimular o sistema de 
solicitação de eventos utilizado pelo 
Cerimonial

10 eventos foram solicitados por meio do sistema. 1

Secretaria de 
Comunicação

Criar e fortalecer estratégias 
de integração e divulgação das 

informações no MPDFT

Revitalizar Intranet tornando os serviços 
oferecidos mais acessíveis

Lançamento ficou para o 1º semestre de 2019. Nova 
intranet está disponível no link provisório: Link para 
nova intranet: http://vh2-web-004/intranet/

1

Criar e fortalecer estratégias 
de integração e divulgação das 

informações no MPDFT

Implementar a newsletter interna “MPDFT 
Hoje”

Newsletter lançada oficialmente para todos em 
06/08/2018. 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar 
comunicação 

interna

Secretaria de Gestão de 
Pessoas – SGP

Aperfeiçoar os canais de 
comunicação do MPDFT.

Incluir na SGPedia novos conteúdos de 
matérias afetas à SGP

Foram incluídos na SGPedia os temas “Aposentadoria – 
Regime de Previdência Complementar” e “Acumulação 
de Ofícios”.

1

Aperfeiçoar os canais de 
comunicação do MPDFT.

Reorganizar as informações da SGPedia, 
indexando por temas

Os temas constantes da SGPedia foram reorganizados 
em 12 grandes grupos, de forma a facilitar a localização 
da informação desejada pelo usuário.

1

Secretaria de Orçamento 
e Finanças – SOF

Dar visibilidade à atuação da 
Secretaria de Orçamento e 

Finanças

Definir dinâmica de divulgação das 
atividades da unidade

Pop-up com a divulgação da publicação dos relatórios de 
custos e da prestação de contas do MPDFT. 1

Secretaria de Perícias e 
Diligências – SPD

Padronizar e uniformizar as 
análises periciais

Padronizar a apresentação dos pareceres 
técnicos para todas as unidades de perícias 
da SPD

Todas as unidades periciais já utilizam a capa padrão 
disponível e mensurada pelo aplicativo “Fácil” 1

Secretaria de 
Planejamento

Otimizar as informações 
referentes aos Projetos

Possuir sistema de Banco de Projetos de 
fácil cadastro e atualização e acesso

Banco de Projetos controlado exclusivamente pela 
Aproj/Secplan. 1

Buscar excelência no 
assessoramento à execução da 

estratégia do MPDFT

Alimentar ferramenta de Acompanhamento 
de Projetos – Trello com todas as 
informações referentes aos trabalhos em 
andamento na Aproj

Todos os trabalhos da Aproj/Secplan estão disponíveis 
no Trello para qualquer membro da equipe. A 
alimentação é diária e a equipe já internalizou a 
importância de se atualizar a ferramenta. Isso permite 
uma visão geral do que está sendo produzido na 
Assessoria. Recomendamos a utilização da ferramenta 
para todas as assessorias. A ferramenta é livre e de fácil 
navegabilidade e interatividade.

1

Aprimorar a divulgação dos 
resultados da gestão estratégica

Realizar Campanha de Divulgação da área 
de Projeto

A campanha foi realizada em parceria com o CNMP, 
fruto do projeto Projetiza MP do GT-Projetos (CPGE/FNG/
CNMP). Para a campanha foram elaborados 2 vídeos, 1 
fluxo interativo e 4 e-mails marketing para a divulgação 
da área de projetos dos MPs

1

Dar visibilidade à atuação da 
Secplan perante os membros e 

servidores do MPDFT

Elaborar estratégias de comunicação da 
execução da gestão estratégica

Devido a incorporação das atividades da Assessoria de 
Planejamento Estratégico à Secretaria de Planejamento, 
não foi possível realizar a revisão dos indicadores

1

Secretaria de Segurança 
Institucional – SSI

Orientar os integrantes do 
MPDFT acerca de temas 

relacionados à segurança

Atualizar conteúdo para reedição do 
Manual de Segurança Residencial Conteúdo atualizado para lançamento em 2019 1

Orientar os integrantes do 
MPDFT acerca de temas 

relacionados à segurança

Atualizar conteúdo para a Cartilha de 
Segurança Pessoal Conteúdo atualizado para lançamento em 2019 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar 
comunicação 

interna

Secretaria de Segurança 
Institucional – SSI

Orientar os integrantes do 
MPDFT acerca de temas 

relacionados à segurança

Elaborar conteúdo para a Cartilha de 
combate a incêndio, destinada aos 
integrantes do Ed. Sede

A Cartilha de Combate a incêndio encontra-se em 
preparação. O lançamento ficou para 2019 1

Implantar a cultura de 
segurança institucional no 

âmbito do MPDFT

Desenvolver com apoio da Coordenadoria 
de Comunicação o conteúdo e layout da 
página

Foi feita atualização dos conteúdos e do layout, tendo 
como resultado a melhoria na usabilidade da página da 
SSI

1

Total de iniciativas 24

Conciliar a 
independência 

funcional do 
membro com 

as diretrizes da 
instituição

Câmara de Coordenação 
e Revisão

Promover a integração entre 
membros

Promover audiências e encontros temáticos 
de coordenação para discussões e 
orientações acerca de temas polêmicos 
(Audiências públicas)

Autuação de 32 processos para discussão de demandas 
apresentadas por membros; Realização de 19 reuniões; 
Expedição de 4 Enunciados (84;85;86), 1 Recomendação 
(63) e 2 Súmulas (35 e 36).

1

Corregedoria-Geral

Promover a atuação dos 
membros, respeitando as 
normas administrativas 

e diretrizes emanadas da 
Administração Superior.

Realizar estudos para compilação das 
decisões da Corregedoria e órgãos 

superiores para registro de precedentes em 
matéria disciplinar

Os dados começaram a ser compilados e inseridos na 
página da CG na intranet 1

Total de iniciativas 2

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos – CNDH

Dar visibilidade à atuação do 
MPDFT na área de direitos 

humanos

Operacionalizar fase do Projeto Oxalá com 
a divulgação do levantamento estatístico 
referente aos casos de racismo e injúria 
racial realizado pela Corregedoria

Estatística dos casos de racismo e injúria racial divulgada 
na página do MPDFT na internet. 1

Dar visibilidade à atuação do 
MPDFT na área de direitos 

humanos

Elaborar conteúdo e disseminar materiais 
informativos por meio das redes sociais

Campanha informativa sobre violência sexual contra 
crianças e adolescentes para mídias sociais, promovida 
em parceria com a Comunicação Social.

1

Identificar demandas na defesa 
dos direitos humanos

Realizar audiência pública sobre violência 
obstétrica

Audiência pública “Violência obstétrica: direito à saúde e 
à informação”, realizada em parceria com a 3ª Prosus no 
dia 09/11.

1

Coordenadoria Executiva 
de Medidas Alternativas 

– CEMA

Dar visibilidade à atuação da 
SEMA para a sociedade

Realizar Evento para dar publicidade aos 
resultados do Projeto “Nós podemos muito 
mais”

Evento realizado em 23 de maio de 2018 1

Dar visibilidade à atuação 
da CEMA para membros 
e servidores do MPDFT e 

sociedade

Divulgar o Retrato interativo de penas e 
medidas alternativas Informações divulgadas 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

Coordenadoria Executiva 
de Medidas Alternativas 

– CEMA

Dar visibilidade à atuação 
da CEMA para membros 
e servidores do MPDFT e 

sociedade

Elaborar conteúdo para a cartilha sobre as 
atividades e os resultados do trabalhos da 
unidade

Cartilha reeditada (impressa e virtual) 1

Fomentar e participar da Rede 
Social

Indicar instituições para recebimento de 
placas comemorativas com o objetivo de 
incentivar a parceria entre o MPDFT e a 
Rede

Placas comemorativas criadas e assentadas nas 
Instituições beneficiadas escolhidas por projetos de 
relevância

1

CPJ Brazlândia

Promover a articulação com 
instituições não governamentais 

e com a comunidade

Participar de eventos e reuniões com 
instituições não-governamentais e com a 
comunidade

Foi realizada reunião no dia 24/04 com o Conselho 
Regional de Saúde Inauguração de Espaços nas 
Instituições Despertar e Casa do Caminho no dia 03/05, 
Obra Social São Sebastião no dia 22/10 Reunião com 
Subcomissão dos Quiosques para tratar sobre sua 
destinação dos quiosques, dia 23/05 
Reunião com Conselho Tutelar sobre relatórios 
processuais, no dia 30/10 
Participação no Baile da Primavera, Obra Social Santa 
Isabel, no dia 23/11

1

Dar visibilidade à atuação do 
Setor de Medidas Alternativas 

perante à 
comunidade de Brazlândia

Elaborar conteúdo e arte para o material 
visual (banners) dos projetos realizados em 
parceria com o SEMA

Foram elaborados 4 Banners 1

CPJ Ceilândia

Otimizar as rotinas de 
atendimento ao público

Dar continuidade às reuniões com a 
Central de Controle e Informações 
para Atendimento ao Cidadão, a fim de 
aprimorar o atendimento ao público

*Foi realizada em 27/07/2018 reunião para apresentar 
resultados do primeiro semestre/2018 alcançados pela 
Ouvidoria.

1

Dar visibilidade à atuação do 
MPDFT perante à sociedade

Divulgar a Carta de Serviços ao Cidadão do 
MPDFT para os integrantes da Rede Social 
de Ceilândia

*Carta de Serviços ao Cidadão foi divulgada 
eletronicamente na Rede Social de Ceilândia. 1

CPJ Guará
Promover a articulação com 

instituições não governamentais 
e com a comunidade

Participar de eventos e reuniões com 
instituições não-governamentais e com a 
comunidade

Reuniões nas seguintes instituições, entre outras: Creche 
Santo Aníbal, APAE Guará, Instituto Ipês. 1

CPJ Planaltina Orientar a sociedade quanto à 
atuação do MPDFT

Solicitar e disponibilizar informativo para a 
sociedade sobre o papel do MPDFT

Panfletos sobre a atuação do Órgão foram distribuídos 
no local de atendimento ao público. 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

CPJ Riacho Fundo
Desenvolver ações que 

permitam maior aproximação 
do MPDFT com a sociedade

 Realizar pesquisa acerca da satisfação das 
mulheres que participam do acolhimento 
oferecido pela Promotoria do Riacho Fundo

Meta atingida. Foi aplicado o questionário para as 
mulheres acolhidas durante todo o ano de 2018 e 
foi cadastrado no sistema criado pela SECPLAN para 
sistematizar os dados quantitativos. No ano de 2019, o 
Setor fará a análise dos dados Qualitativos.

1

CPJ Taguatinga

Fomentar a participação nas 
redes sociais

Participar e/ou realizar reuniões com as 
redes sociais e órgãos estratégicos, tais 
como: Conselhos Comunitários, Conselhos 
de Segurança, etc. com o objetivo de 
promover a integração da instituição com 
atores estratégicos

Foram realizadas 08 reuniões de rede durante o ano de 
2018, superando o número previsto, e comprovando 
o diálogo existente entre as instituições locais e o MP/
Taguatinga.

1

Aprimorar o atendimento ao 
público

Participar das ações de capacitação 
voltadas ao atendimento ao público

Houve a participação do número previsto de servidores 
que realizam atendimento na Promotoria, nas ações de 
capacitação oferecidas pela Ouvidoria/MPDFT, de forma 
satisfatória.

1

Ouvidoria

Orientar a sociedade quanto aos 
direitos, deveres e mecanismos 

jurídicos de proteção 
disponíveis

Operacionalizar fase do Projeto Jovem 
Ouvidor, em parceria com a Secretaria de 
Estado de Educação

2ª fase iniciada e finalizada no ano de 2018. 1

PJ de Defesa da Ordem 
Tributária – PDOT

Divulgar para a sociedade a 
atuação da Promotoria de 

Defesa da Ordem Tributária

Tornar públicos os resultados de ações 
promovidas pelas PDOTs nos órgãos de 
comunicação

Com o apoio da Assessoria de Comunicação Externa do 
MPDFT foram divulgadas noticias relacionas a alguns 
trabalhos das PDOTs

1

Promotoria de Justiça 
de Defesa da Filiação – 

PROFIDE

 
Aprimorar as ações de 

comunicação social junto à 
sociedade

Usar as redes sociais (WhatsApp e 
SMS) para notificar envolvidos nos 
procedimentos administrativos e notícias 
de fato com maior eficiência, eficácia e 
efetividade

Enviadas 1.037 notificações 1

Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio 

Ambiente e Patrimônio 
Cultural - PRODEMA

Conscientizar a sociedade 
quanto à atuação do MPDFT

Elaborar estudo, em parceria com as 
Câmaras de Coordenação e a Assessoria 
de Projetos – Secplan, sobre a criação um 
mecanismo de divulgação das ações da 
PRODEMA

Em andamento. Com o apoio da Divisão de 
Comunicação interna e externa do MP, foi possível 
divulgar as principais ações da PRODEMA.

1

Secretaria de 
Comunicação

Dar visibilidade à atuação do 
MPDFT perante à sociedade Reformular a cartilha “Conheça o MPDFT” Cartilha lançada em 14/12/2018. 1

Aperfeiçoar os canais de 
comunicação do MPDFT

Realizar Chamamento Público de Rádios 
do DF

Chamamento Público Realizado. Termo de Cooperação 
assinado com a rádio Transamérica em 03/09/2018. 
Documento disponível em: http://www.mpdft.mp.br/
transparencia

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

Secretaria de 
Comunicação

Dar visibilidade à atuação do 
MPDFT perante à sociedade Criar novo vídeo institucional do MPDFT Vídeo lançado em 14/12/2018. 1

Aperfeiçoar os canais de 
comunicação do MPDFT

Aperfeiçoar o projeto MPDFT Multimídia 
(Reformulação da página inicial do site do 
MPDFT, com novo layout que privilegie a 
disponibilização de vídeos)

Página inicial revitalizada entrou no ar em 05/03/2018. 
Até o final de 2018 foram publicados 39 vídeos 1

Aperfeiçoar os canais de 
comunicação do MPDFT

Criar proposta de linha editorial para posts 
do MPDFT nas redes sociais Linha editorial aprovada em 03/2018 1

Criar e fortalecer estratégias 
de integração e divulgação das 

informações no MPDFT

Contratar software de monitoramento da 
presença do MPDFT nas redes sociais Software (Zubit) contratado em: 01/04/2018 1

Aperfeiçoar os canais de 
comunicação do MPDFT

Implementar o perfil do MPDFT no 
Instagram Perfil criado em 12/03/2018 1

Aperfeiçoar os canais de 
comunicação do MPDFT

Criar vinheta visando ao aperfeiçoamento 
do produto “MPDFT em Ação” Vinheta criada. 7 vídeos publicados até o final de 2018 1

Dar visibilidade à atuação do 
MPDFT perante à sociedade Criar o produto “MPDFT Explica” Produto criado. 12 vídeos publicados até o final de 2018 1

Promover a articulação com 
organizações estratégicas

Reformular a página da Secom na Internet 
(criação da Sala de Imprensa) Sala de Imprensa virtual criada em 13/04/2018 1

Secretaria do Conselho 
Superior

Criar e fortalecer estratégias de 
aproximação e/ou integração 

com a sociedade

Executar o Projeto Ordem do Mérito 
relativo aos órgãos estratégicos, instituições 
parceiras e cidadãos

21 comendas entregues em 2018 
do Quadro Especial 1

Total de iniciativas 31

Viabilizar 
os recursos 
necessários 

para 
atendimento 

das demandas 
institucionais

Chefia de Gabinete da 
Procuradoria Geral para 
Assuntos Parlamentares 

- GPAR

Articular com órgãos 
estratégicos

Viabilizar a obtenção de recursos 
orçamentários suplementares articulando 
junto à bancada do DF a aprovação da 
matéria no Congresso

Aprovado o PLN 34/2018 – que “Abre ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério Público da União, 
crédito suplementar no valor de R$ 3.450.000,00, para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente”.

1

Secretaria de Orçamento 
e Finanças – SOF

Aprimorar a captação de 
informações das unidades do 

MPDFT

Identificar instrumentos internos para 
melhorar a qualidade de captação das 
informações das unidades do MPDFT que 
subsidiem a elaboração do orçamento

Memorando solicitando as demandas para composição 
da proposta orçamentária do MPDFT. 1

Total de iniciativas 2
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Otimizar a 
gestão dos 
recursos 

orçamentários 
e financeiros

Secretaria de 
Administração – SDA

Modernizar os serviços de 
telefonia do MPDFT

Realizar estudo para propor medidas 
visando a 
redução de custos com a implementação 
de 
telefonia de forma sustentável, com 
prospecção de 
novas tecnologias de comunicação

 Foi proposta o uso de ramais IP (pela rede de 
informática) nas Promotorias de Família que foram 
transferidas do Ed. Sede para a Coordenadoria de 
Brasília II. Esse projeto piloto já foi implementado com 
sucesso PGA nº 08191.087360/2018-57. 2. Tendo em 
vista a crescente demanda pelo uso de aplicativos para 
comunicação do MPDFT com os envolvidos/interessados 
em processos/procedimentos, surgiu a necessidade de 
aquisição de mais aparelhos e linhas de telefonia Móvel, 
tal fato reduz os custos da ligação, porém, onera os 
custos com aquisição de aparelhos e pacotes de internet 
4G, assim está em andamento um estudo para avaliar 
o mercado e conseguir as melhores tecnologias com 
menores custos (PGA nº 08191.087360/2018-57).

1

Otimizar a utilização da frota do 
MPDFT

Implementar o projeto de rodízio de veículo 
para 
estabelecer o uso equitativo da frota

Superando a estimativa, o custo com manutenção da 
frota (considerando os veículos envolvidos no rodízio) 
foi de 39% menor em relação a 2017, conforme relatório 
juntado na peça 1, do PGA nº 08191.087356/2018- 
99.

1

Implantar o plano de 
governança de aquisições

Reavaliar as compras de materiais de 
consumo a 
partir da não aquisição de materiais 
redundantes

Consoante informações inseridas no documento 
08191.086007/2018-50, 6 itens 
redundantes deixaram de ser adquiridos pelo MPDFT, 
e outros itens que ainda possuem estoque terão sua 
aquisição reavaliada no ano de 2019.

1

Secretaria de Orçamento 
e Finanças – SOF

onscientizar as unidades do 
MPDFT quanto a utilização 

racional de recursos

Demonstrar a necessidade de 
disponibilização de dotações não utilizadas 

para atendimento de outras demandas

Reformulação do Plano Interno com a participação das 
unidades do MPDFT. 1

Total de iniciativas 4

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e 
atitudes

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos – CNDH

Promover cursos e seminários 
sobre temas relativos aos 

Núcleos de Direitos Humanos

Realizar curso de capacitação para os 
analistas processuais que atuam nas 
Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar

Curso “Aspectos teóricos e práticos do atendimento de 
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher” 
realizado nos dias 15 e 16/03 com a participação de 
cerca de 25 analistas processuais.

1

Promover cursos e seminários 
sobre temas relativos aos 

Núcleos de Direitos Humanos

Realizar seminário sobre alienação parental 
e seus desdobramentos no âmbito da 
violência doméstica

Seminário “Alienação parental em contexto de violência 
doméstica” realizado no dia 02/03 em parceria com a 
Defensoria Pública do DF.

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e 
atitudes

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos – CNDH

Promover cursos e seminários 
sobre temas relativos aos 

Núcleos de Direitos Humanos

Realizar encontro temático sobre o 
monitoramento de medidas protetivas de 
urgência e gestão dos fatores de risco

Encontro temático “Violência doméstica e familiar contra 
a mulher: monitoramento das medidas protetivas de 
urgência e gestão dos fatores de riscos” realizado no dia 
14/11.

1

Coordenadoria de 
Documentação e 
Informação – CDI

 
Desenvolver competências 

necessárias à plena atuação da 
CDI

 Solicitar à SECOR a capacitação dos 
servidores da DIGIP na digitalização de 
documentos.

Os servidores da DIGIP realizaram o curso Acervo 
Eletrônico Pje, no período de 8 a 14 de setembro. 1

Desenvolver competências 
necessárias à plena atuação da 

CDI

 Solicitar à SECOR a capacitação dos 
servidores da DIARQ em repositórios 
arquivísticos digitais confiáveis, conforme 
recomendações do CONARQ (Resolução nº 
43, de 04 de setembro de 2015)

6 servidores da Divisão de Arquivo/CDI realizaram o 
curso repositórios arquivísticos digitais confiáveis. 1

Coordenadoria Executiva 
de Autocomposição – 

CAUTO

Acompanhar as ações para 
a implementação do Projeto 

acordar

Formalizar, por meio de portaria 
institucional, o Projeto Acordar – 
construindo consenso por meio de 
soluções compartilhadas

Portaria nº 1017 de 23/08/2018 1

Promover formação continuada 
para mdiadores no âmbito do 

MPDFT

Realizar, em parceria com a SECOR, curso 
de formação de mediadores no âmbito do 
MPDFT

“Curso Básico de Formação de Mediadores – Módulo 
Teórico” de 15/10 a 14/11 - 21 participantes 1

Utilizar políticas de valorização 
profissional

Formalizar por meio de portaria 
institucional, critérios e incentivos para 
os servidores atuarem como mediadores 
e facilitadores voluntários do Programa 
Permanente de Incentivo à Política de 
Autocomposição

Portaria Normativa nº 577 de 5/10/2018 1

Promover formação continuada 
para a prática de justiça 

restaurativa

Realizar, em parceria com a SECOR, curso 
de formação de facilitadores de círculos no 
âmbito do MPDFT

Curso de formação teórico e prático no modo vivencial 
em Círculos Transformativos (Círculos de Construção de 
Paz), de 19 a 23/11 – 25 participantes

1

Coordenadoria Executiva 
de Medidas Alternativas 

– CEMA

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento

Encontro com a Rede Parceira do DF para 
orientá-los com relação a utilização do 
módulo “Parceiro” do sistema SMA

Encontros com a rede parceira realizados em 
setembro/2018, além de visitação nas circunscrições, 
com a participação do SEMA local

1

Coordenadoria Executiva 
de Psicossocial – CEPS

Realizar ações que promovam 
o aperfeiçoamento teórico-

metodológico da atuação da 
unidade

Revisar, coletivamente, manual de 
processos de trabalho das unidades de 
análises psicossociais

Material revisado, com o apoio da Secplan, no 1º 
semestre de 2018 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e 
atitudes

CPJ Taguatinga
Utilizar políticas de 

reconhecimento e valorização 
profissional

Incentivar e facilitar a participação de 
servidores em eventos promovidos pelo 
MPDFT, bem como a participação em 
eventos de capacitação

O número de participantes em eventos foi superior ao 
previsto, pois diversos servidores participaram de cursos 
e palestras promovidos pelo MPDFT, bem como de 
cursos por meio de licença capacitação.

1

Grupo de Apoio à 
Segurança Escolar – 

GASE

Promover ações de capacitação 
juntos às escolas

Realizar a 2ª edição do Curso Mediação 
de conflitos no contexto escolar (estágio 
de 30h) para professores e orientadores, 
utilizando casos reais da Secretaria de 
Educação do DF e escolas particulares

Certificação de 11 participantes do curso. 1

Núcleo de Controle e 
Fiscalização do Sistema 

Prisional – NUPRI

Desenvolver competências 
necessárias à plena atuação do 

NUPRI

Solicitar à SECOR a capacitação dos 
servidores do NUPRI na temática de 
combate à Organizações Criminosas 
atuantes no Sistema Prisional, em especial, 
na área de Inteligências

Servidora participou de cursos sobre o tema. 1

Ouvidoria
Desenvolver competências 

necessárias à plena atuação da 
Ouvidora

Promover capacitação dos servidores dos 
Serviços de Triagem das Coordenadorias 
por meio de cursos setoriais

Foi realizado 1 (um) curso de capacitação aos 
servidores dos Serviços de Triagem, abrangendo as 17 
coordenadorias

1

Promotoria de Justiça da 
Pessoa com Deficiência – 

PROPED

Realizar ações que promovam 
o aperfeiçoamento teórico-

metodológico da equipe

Incentivar a atualização da equipe técnica 
da promotoria nos temas relativos a 
pessoas com deficiência

Cursos de: “Acessibilidade para pessoas com 
deficiência” e “Atuação do MP em favor das pessoas 
com deficiência”

1

Promotoria de Justiça de 
Defesa da Educação – 

PROEDUC

Realizar ações que promovam 
o aperfeiçoamento teórico-

metodológico da equipe para 
atuação na unidade

Incluir servidores nas ações de capacitação 
internas e externas voltadas para os temas 
relativos à atuação da Promotoria

Capacitação dos servidores 1

Secretaria de 
Comunicação

Aprimorar as ações de 
comunicação social do MPDFT

Visitar unidades de comunicação social 
referência no país para conhecer as 
melhores práticas

MPGO visitado em 02/02/2018 1

Secretaria de Educação 
Corporativa – SECOR

Planejar as ações de capacitação 
para os integrantes do MPDFT

Definir, com a Administração Superior, os 
temas, programas/projetos do Plano de 
Capacitação que serão prioritários para o 
ano de 2018

Plano de capacitação definido 1

Planejar as ações de capacitação 
para os integrantes do MPDFT

Realizar o planejamento instrucional das 
ações de Capacitação

Realizado planejamento instrucional de 100% das ações 
de capacitação 1

Planejar as ações de capacitação 
para os integrantes do MPDFT

Implementar a metodologia de trilhas 
de aprendizagem para a capacitação de 
membros e servidores

Metodologia implementada. 1

Início  |  Sumário



Relatório de Gestão Estratégica MPDFT | 2018

134

INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e 
atitudes

Secretaria de Educação 
Corporativa – SECOR

Planejar as ações de capacitação 
para os integrantes do MPDFT

Promover o alinhamento das atividades 
da SECOR na execução do Plano de 
Capacitação

Atividades alinhadas. 1

Aprimorar as ações de 
capacitação com base nas 

análises e avaliações

Acompanhar e avaliar as ações de 
capacitação 100% das avaliações realizadas 1

Planejar as ações de capacitação 
para os integrantes do MPDFT

Aprimorar o Programa de Formação 
Gerencial

Todos os módulos do Programa de Formação Gerencial 
aprimorados. 1

Aprimorar as ações de 
capacitação com base nas 

análises e avaliações

Reformular os cursos referentes às 4 
competências comuns Cursos das quatro competências comuns aprimorados. 1

Aprimorar as ações de 
capacitação com base nas 

análises e avaliações

Implementar ações estruturadas por meio 
de trilhas de aprendizagem, priorizando 2 
temas técnicos de interesse finalístico do 
MPDFT

Duas trilhas desenvolvidas e implementadas. 1

Planejar as ações de capacitação 
para os integrantes do MPDFT

Apoiar a realização do Curso de Ingresso e 
Vitaliciamento de Membros – CIV

Cuso de Ingresso e Vitaliciamento de Novos Promotores 
realizado 1

Criar e fortalecer estratégias de 
integração e a valorização dos 

membros e servidores

Estimular o ingresso de novos profissionais 
no Banco de Instrutores do MPDFT Banco de instrutores divulgado. 1

Secretaria de 
Planejamento

Promover o aperfeiçoamento 
teórico-metodológico dos 
servidores da instituição

Realizar formação para multiplicadores na 
elaboração de projetos

Foi realizada 1 oficina com a participação de 1 membro 
e 13 servidores, total de 14 multiplicadores. A segunda 
ficou inviabilizada por causa da baixa procura da 
primeira oficina. A Secor priorizou outros treinamentos 
com maior demanda.

1

Secretaria de Segurança 
Institucional – SSI

Realizar ações de capacitação 
para aperfeiçoar a atuação na 

área de segurança

Treinar o pessoal da SESAP, SETGER e da 
S.E. Psicossocial Treinamentos realizados 1

Criar e fortalecer estratégias 
e cultura de segurança 

institucional no âmbito do 
MPDFT

Desenvolver processo de gestão de riscos, 
adaptado ao ambiente estruturado no 
MPDFT, nas atividades de segurança 
pessoal em visitas domiciliares e em oitivas 
de detentos

Processo de gestão em desenvolvimento através de 
projetos pilotos que se encerram em 2019 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e 
atitudes

Secretaria de Segurança 
Institucional – SSI

Criar e fortalecer estratégias 
e cultura de segurança 

institucional no âmbito do 
MPDFT

Implantar o método de gestão de riscos 
de segurança aproximada em oitivas de 
detentos

Processo de gestão em desenvolvimento através de 
projetos pilotos que se encerram em 2019 1

Orientar os integrantes do 
MPDFT acerca de temas 

relacionados à segurança

Realizar o Ciclo de Palestras de Segurança 
Institucional, promovendo palestras sobre 
segurança pessoal e no local de trabalho 
nas Promotorias de Justiça do MPDFT

Foram realizadas algumas das palestras previstas 1

Treinar Membros para 
o aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de habilidade 
de auto defesa

Promover o curso de tiro nível básico Curso realizado 1

Treinar Membros para 
o aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de habilidade 
de auto defesa

Promover o curso de tiro nível 
intermediário Curso realizado 1

Treinar Membros para 
o aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de habilidade 
de auto defesa

Realizar em parceria com a SECOR e, se for 
o caso, com outras Instituições, curso: 
- de condução operacional de veículos; 
- de armamento e tiro; 
- de segurança pessoal para autoridades; 
- de atendimento pré-hospitalar.

Cursos realizados dentro do proposto. Ressalto, 
porém, que o curso de atendimento pré hospitalar foi 
ministrado através da Seção de Contingência.

1

Total de iniciativas 36

Promover 
cultura de 

orientação para 
resultados

CPJ Brazlândia Alinhar o trabalho da Unidade

Realizar reuniões com membros, 
servidores, estagiários e terceirizados da 
unidade a fim de aprimorar a execução das 
rotinas administrativas

Foram realizadas reuniões administrativas para tratar de 
rotinas nos dias 09/01, 31/01, 21/02, 08/03, 15/03, 17/04, 
21/04, 23/04, 04/05, 29/05, 
18/06, 19/06, 06/07, 06/08, 17/08, 27/08, 21/09, 
08/10, 23/11

1

Secretaria de 
Comunicação

Aprimorar as ações de 
comunicação social do MPDFT

Implementar formulário de avaliação 
dos trabalhos de comunicação integrada 
desenvolvidos pela Secom (Pesquisa de 
Satisfação)

Formulado criado e enviado pela primeira vez em 
06/03/2018 1

Criar e fortalecer estratégias de 
integração

Retomar a veiculação da newsletter interna 
“Acontece na Secom”

Newsletter retomada em 24/04/2018. Ao total, foram 
veiculadas 33 edições. 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Promover 
cultura de 

orientação para 
resultados

Secretaria de Gestão de 
Pessoas – SGP

Aprimorar as ações de Gestão 
de Pessoas

Implementar estágio obrigatório com 
Instituição superior de ensino

Foram celebrados convênio de estágio obrigatório com o 
UNICEUB, PROJEÇÃO e IESB. 1

Aprimorar as ações de Gestão 
de Pessoas

Elaborar a Política de Gestão de Pessoas do 
MPDFT

A Política de Gestão de Pessoas do MPDFT foi instituída 
por meio da Portaria Normativa PGJ nº 585, de 
29/10/2018.

1

Desdobrar as estratégicas da 
Unidade

Elaborar o Plano Diretor de Gestão de 
Pessoas do MPDFT

O Plano Diretor de Gestão de Pessoas foi elaborado no 
ano de 2018, restando apenas a homologação pelas 
áreas intervenientes.

1

Secretaria de Orçamento 
e Finanças – SOF

Aprimorar a análise de custos 
do MPDFT

Ampliar as unidades de custos no Relatório 
de apuração quadrimestral

Apuração de custos da Corregedoria-Geral, Ouvidoria e 
Conselho Superior do MPDFT. 1

Secretaria de 
Planejamento

Promover o desdobramento da 
Estratégia do MPDFT

Acompanhar desdobramento da estratégia 
na PDDC Mapa tático em seu segundo ano de acompanhamento 1

Promover o desdobramento da 
Estratégia do MPDFT

Elaborar desdobramento da estratégia na 
PRODEP

Mapa tático elaborado e revisado, em conjunto com a 
unidade, para acompanhamento em 2019 1

Promover o desdobramento da 
Estratégia do MPDFT

Elaborar desdobramento da estratégia nas 
PROREGS Mapa tático elaborado em conjunto com a unidade 1

Promover o desdobramento da 
Estratégia do MPDFT

Elaborar desdobramento da estratégia 
das Promotorias do Tribunal do Júri de 
Samambaia

Mapa tático em elaboração em conjunto com a unidade 1

Secretaria de Projetos e 
Obras

Implantar a governança de 
projetos e obras

 Propor Plano Diretor de Projetos e Obras 
(PDPO) para 2019 Plano diretor de Projetos e Obras para 2019 elaborado. 1

Secretaria de Projetos e 
Obras

Implantar a governança de 
projetos e obras

Elaborar e atualizar o Planejamento (Mapa 
tático) de Projetos e Obras (PEPO) para 
2019

Planejamento Estratégico da SPO atualizado. 1

Serviço de Gestão 
Ambiental

Otimizar a gestão dos recursos 
institucionais para tomadas de 

decisões mais sustentáveis

Implementar fase de monitoramento do 
Plano de Logística Sustentável – PLS Reuniões realizadas em: 22/2, 22/3, 14/6, 11/7 e 25/9 1

Total de iniciativas 14
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

Assessoria Especial de 
Promoção da Saúde e 
da Qualidade de Vida – 

APRES

Promover bem estar, saúde e 
qualidade de vida no trabalho 
aos servidores e membros do 

MPDFT

Oferecer novas Práticas Integrativas em 
Saúde para os integrantes do MPDFT, 
tais como Tai Chi Chuan e Yoga Laboral, 
Massagem, dança , meditação

Além das novas práticas descritas para 2018, foram 
oferecidas também as atividades de pilates e funcional. 1

Promover bem estar, saúde 
e qualidade de trabalho aos 

servidores e membros do 
MPDFT

Realizar atividades voltadas para a 
Preparação para Aposentadoria com os 
integrantes do MPDFT

Foi realizado 1 encontro de monitoramento no dia 
25/04/2018 (15 participantes); 1 curso no período de 
05/09 a 31/10 (14 participantes). Será realizada uma 
palestra informativa no dia 26/11.

1

Promover bem estar, saúde 
e qualidade de trabalho aos 

servidores e membros do 
MPDFT

Promover um grupo de atenção 
psicossocial a coletivos de trabalho que 
objetivem falar e discutir sobre o trabalho, 
o trabalhar e o sofrimento no trabalho com 
os Chefes de Gabinetes

Foram realizados 7 encontros. Haverá mais um encontro 
em 23/11/2018. 1

Promover bem estar, saúde 
e qualidade de trabalho aos 

servidores e membros do 
MPDFT

Promover encontros sobre a saúde da 
mulher por meio de informação, reflexão, 
apoio e orientação às gestantes, mães 
e respectivos cônjuges, sobre assuntos 
relacionados com a gravidez, parto e 
puerpério, com foco para o processo de 
educação em saúde e de fortalecimento 
dos sujeitos

Foram programados 8 encontros e houve interesse em 
5, totalizando 37 participantes. 22/03/18 (Fisioterapia 
Obstétrica), 17/04/18 (Cuidados com o Bebê e Shantala), 
29/05/18 (Cuidados com o Bebê), 23 e 24/08/18 
(Seminário Aleitamento Materno GDF), 22/08/18 
(Exercícios Físicos para Gestantes), 18/09/18 (Mulher e 
Maternidade) e 09/11/18 (Yôga e exercícios físicos para 
gestantes).

1

Promover bem estar, saúde 
e qualidade de trabalho aos 

servidores e membros do 
MPDFT

Implantar o Biofedback no MPDFT

A meta foi superada pois realizamos 04 edições, 
totalizando 04 turmas, sendo que 02 turmas ocorreram 
em abril, 01 em agosto e 01 em outubro. Foram 
contemplados 45 participantes.

1

Coordenadoria Executiva 
de Autocomposição – 

CAUTO

Promover a competência 
para o uso da comunicação 

não-violenta no ambiente de 
trabalho

Realizar um a oficina de comunicação não 
violenta para integrantes da Promotoria de 
São Sebasti

Curso de introdução à Comunicação não-violenta, dia 
26/11 – 7 participantes 1

CPJ Águas Claras

Promover a integração 
da equipe e divulgar as 

informações relacionadas às 
atividades da Unidade

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

Foram realizados diversos eventos de integração 
(aniversariantes do mês, chá de fraldas, festa junina, 
confraternização de final de ano, encontros diversos 
(dia da mulher, outubro rosa, novembro azul, etc) 
com todos os integrantes da Coordenadoria, além de 
reuniões realizadas internamente em cada setor da 
Coordenadoria com objetivo de divulgar informações 
relacionadas às atividades de Águas Claras.

1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

CPJ Brasília II
Promover a integração da 
equipe e a valorização dos 

servidores

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

Realizamos grupos de meditação, e encontros religiosos. 
Realizamos 6 encontros de momento literário e 
confraternizações de aniversários. Ainda foram feitos 6 
elogios aos Servidores

1

CPJ Brazlândia

Promover a integração 
da equipe e divulgar as 

informações relacionadas às 
atividades da Unidade

Realizar atividades de promoção da 
qualidade de vida no trabalho (Ginástica 
laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

Foram realizados 20 encontros Religiosos Foram 
realizados 20 Ginásticas Laborais 4 confraternizações 
realizadas

1

CPJ Ceilândia
Promover a integração da 
equipe e a valorização dos 

servidores

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

• Em 21/09/2018 foi realizado o evento “Dia da Saúde 
dos Olhos” em parceira com o Hospital dos Olhos Santa 
Luzia -Ceilândia. 
• Em parceria com a APRES realizou-se no dia 25.10.2018 
Oficina Despertar-Intervenção Reflexiva, Qualidade de 
Vida e Uso de Drogas, bem como no decorrer do 1º 
semestre foram ministradas aulas de yoga, editação e 
ginástica laboral 
• Em 15/06/2018 foi realizado, nas instalações do Ed. 
Sede da CPJCE, evento de formatura da 3ª edição do 
Projeto Vivendo e Aprendendo/Proeduc, que contou 
com a participação de alunos prestadores de serviços da 
CPJ Ceilândia e TJDFT / Ceilândia. 
• Em 7/12/2018 foi realizado um círculo de celebração 
de final de ano, visando o entrosamento de todos os 
integrantes da Unidade. 
• Foram realizadas nos meses de junho e 
novembro confraternizações entre membros, 
servidores,terceirizados e menores aprendizes.

1

CPJ de Samambaia Promover ações de saúde e 
bem-estar no trabalho

Realizar evento para a promoção da saúde 
e do bem-estar aos integrantes da unidade

Realização de 2 meses de ginástica laboral inspirada 
em técnicas orientais com o profissionais de Educação 
Física da Subsecretaria de Promoção da Saúde, a partir 
de 25/4/18.

1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

CPJ de Samambaia
Promover ações de integração 
da equipe e aprimoramento do 

clima organizacional

Realizar atividades visando a integração 
entre servidores, promotores de justiça, 
estagiários e terceirizados

Realização de 8 eventos de confraternização: um lanche 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no 
dia 08/03/18; Mês das mães (espaço aberto para que 
os membros, servidores, estagiários e terceirizados 
pudessem expor seus talentos culinários, artesanais 
e artísticos durante 3 quintas-feiras do mês de maio - 
10/05, 17/05 e 24/05/18; uma festa junina no dia 28/06; 
uma festa de Natal e de encerramento das atividades 
no dia 29/11/18; celebração de uma missa no final do 
ano, no dia 11/12. As atividades realizadas propiciaram 
a aproximação entre todos e a melhoria do clima na 
Coordenadoria.

1

CPJ de São Sebastião

Promover a integração da 
equipe e a valorização dos 

servidores

Criar Plano de valorização profissional 
(Criar um ambiente aberto onde as pessoas 
se sintam valorizadas e ouvidas para que 
possam contribuir com ideias e mudanças. 
Implementar a política do feedback e 
promover a escuta ativa dos indivíduos, 
de modo a conhecer suas dificuldades e 
insatisfações profissionais para que se 
sintam pessoalmente acolhidas nas suas 
dificuldades)

20 encontros 1

Promover a integração da 
equipe e a valorização dos 

servidores

Realizar atividades de integração e 
promoção da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

12 encontros 1

CPJ Gama
Promover a integração da 
equipe e a valorização dos 

servidores

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

Realizadas: Festa Junina, Confraternização Natalina, 
Culto e Missa de Fim de ano, Participação em Torneio 
de Futebol com premiação de 1º lugar; 8 eventos 
de futebol; 3 Chá de fraldas, homenagem aos 
aniversariantes.

1

CPJ Guará Promover a integração da 
equipe

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Confraternizações)

Realização de 8 confraternizações 1

CPJ Planaltina

Promover a integração 
da equipe e divulgar as 

informações relacionadas às 
atividades da Unidade

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

Foram realizadas as confraternizações trimestrais e 
eventuais sessões de ginástica laboral 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

CPJ Recanto das Emas
Criar e fortalecer estratégias de 
integração e a valorização dos 

membros e servidores

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

Celebração dos aniversários dos servidores e 
confraternização de final de ano com todos os 
integrantes da Unidade

1

CPJ Santa Maria Alinhar o trabalho da Unidade

Realizar reuniões intersetoriais e entre 
as promotorias com a participação 
dos integrantes da Coordenadoria 
para aprimorar a execução das rotinas 
administrativas

Meta cumprida. Houve seis reuniões ao longo do 
ano, nas quais foram discutidas questões pertinentes 
aos setores e às promotorias, havendo os ajustes 
necessários ao bom desempenhos das atividades e 
relações interpessoais

1

CPJ Santa Maria
Promover a integração da 
equipe e a valorização dos 

servidores

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

Meta cumprida. Foram realizadas festas e m 
comemoração aos aniversariantes de cada mês do ano, 
ensejando, assim, a integração descontraída entre os 
integrantes desta Coordenadoria.

1

CPJ Sobradinho

Proporcionar a adequação 
dos processos de trabalho 
às exigências trazidas pela 

implementação do PJE e 
do sistema de cartório na 

Promotoria de Sobradinho

Estabelecer, de forma conjunta com os 
servidores, metodologia de trabalho que 
considere a desvinculação das atividades 
dos técnicos administrativos das unidade 
de lotação (atividade-fim) e a vinculação 
desses servidores a tarefas nas quais 
demonstrem melhor desempenho 
(independentemente da promotoria 
de justiça a que estão juridicamente 
vinculados) para implementação do 
cartório na Promotoria visando o trabalho 
no âmbito do PJE

2 servidores lotados no Serviço de Secretaria das 
Promotorias de Justiça foram desvinculados das 
atividades vinculadas à lotação e passaram a exercer 
suas tarefas de forma independente da unidade de onde 
as atividades eram exercidas

1

CPJ Taguatinga Promover a integração da 
equipe

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

Foram realizados os 02 eventos para promoção da 
integração: Festa Junina e Confraternização de Natal. 
Houve, ainda, no 1º semestre aulas de ginástica laboral, 
relaizadas pela DIPRES

1

Núcleo de Investigação 
e Controle Externo 

da Atividade Policial e 
Núcleo de Combate à 

Tortura – NCAP

Promover a integração da 
equipe e a valorização dos 

servidores

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

Foram realizadas bimestrais comemorações de 
aniversário e confraternização de final de ano. 1

PJD da Infância e da 
Juventude

Promover a integração da 
equipe e a valorização dos 

servidores

Realizar atividades de promoção 
da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

A PJIJ organizou as festas de Páscoa, Junina e de Natal 1
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

Promotoria de Justiça de 
Entorpecentes

Atuar de forma efetiva em 
operações de combate ao 

tráfico de drogas

Realizar, em parceria com a SUPRES/SAS 
e auxiliar nas campanhas preventivas 
de âmbito interno referentes ao Projeto 
Despertar

1 parceria realizada 1

Secretaria de Educação 
Corporativa – SECOR

Criar e fortalecer estratégias de 
integração e a valorização dos 

membros e servidores
Elaborar Pesquisa de Clima Organizacional Aplicação da pesquisa de clima adiada para março de 

2019 1

Secretaria de Educação 
Corporativa – SECOR

Criar e fortalecer estratégias de 
integração e a valorização dos 

membros e servidores

Divulgar os resultados da Pesquisa de 
Clima Organizacional

Aplicação da pesquisa de clima adiada para março de 
2019 1

Secretaria de Orçamento 
e Finanças – SOF

Promover a integração da 
equipe e a valorização dos 

servidores

Realizar atividades de integração e 
promoção da qualidade de vida no trabalho 
(Ginástica laboral, encontros religiosos, 
confraternizações, etc.)

Comemoração de aniversariantes do mês, happy hours 
e confraternização de final de ano. 1

Secretaria de Saúde – 
SAS

Desenvolver e implementar 
novos programas de Saúde e 

Qualidade de vida

Criar Programa de Atendimento 
Odontológico para Gestantes servidoras e 
membros

56 atendimentos realizados 1

Secretaria de Saúde – 
SAS

Desenvolver e implementar 
novos programas de Saúde e 

Qualidade de vida

Programa de Laserterapia – Prevenção 
e Tratamento da Mucosite Oral para os 
servidores, membros e dependentes 
em tratamento de quimioterapia e/ou 
radioterapia

61 atendimentos realizados 1

Secretaria do Conselho 
Superior

Criar e fortalecer estratégias de 
integração e a valorização dos 

membros e servidores

Executar o Projeto Ordem do Mérito 
relativo aos membros e servidores 10 comendas entregues em 2018 do Quadro Ordinário 1

Total de iniciativas 31

Atrair e reter 
talentos

Secretaria de Gestão de 
Pessoas – SGP

Aprimorar as ações de Gestão 
de Pessoas

Publicar na SGPedia relatório gerencial 
dos dados obtidos nas entrevistas de 
desligamento de servidores

O relatório com os dados gerenciais obtidos nas 
entrevistas de desligamento de servidores foi elaborado, 
restando somente a publicação das informações na 
SGPedia.

1

Total de iniciativas 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Possuir 
sistemas de 
informação 
integrados, 

personalizados 
e atualizados

CI/GAECO

Aprimorar os mecanismos de 
cadastramento, controle, análise 

e sigilo das informações da 
unidade

Solicitar a aquisição do software e 
hardware (Oracle e Celebrite) para 
tratamento, carga, análise e difusão da 
informação

Adquirido 1

Coordenadoria de 
Documentação e 
Informação – CDI

 
Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação.

 Realizar a auditoria dos procedimentos 
autuados no Tabularium com o objetivo 
de padronizar e qualificar as informações 
registradas no sistema.

Processos auditados de agosto de 2017 a julho de 2018. 1

 
Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação.

Implementar a nova versão do sistema 
Diário Eletrônico do MPDFT.

Novo Sistema do Diário Eletrônico implementado em 
15/082018. 1

 
Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação.

 Propor a integração do sistema da 
Biblioteca, Pergamum, com o sistema do 
Patrimônio, ASI/WEB, a fim de tornar mais 
eficiente o controle patrimonial do acervo 
bibliográfico

Proposta formalizada pela Subsecretaria de Material e 
Patrimônio e a Divisão de Biblioteca e Informação, por 
meio do memorando 08191.058319/2018-73.

1

Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação.

Solicitar à STI o desenvolvimento de 
sistema de Protocolo Eletrônico

Solicitação realizada por despacho CDI, em 20/07/2018, 
relativo ao memorando 08191.060767/2018-37. 1

Coordenadoria Executiva 
de Medidas Alternativas 

– CEMA

Estabelecer estratégias de 
fiscalização e acompanhamento

Lançar o módulo “Parceiro” do sistema 
SMA para a Rede Parceira, para a interação 
no acompanhamento em tempo real das 
Medidas Alternativas

Perfil PARCEIROS lançado, porém com funcionamento 
previsto para 1º semestre de 2019 1

Corregedoria-Geral
Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação

Implementar a integração dos sistemas 
de cadastros de membros no âmbito 
do MPDFT (SIP e MentorH), em trabalho 
conjunto com o DTI e da 
Secretaria de Gestão de Pessoas

Os sistemas estão integrados e com 100% dos membros 
inseridos no sistema. A atualização é feita diariamente, 
conforme demanda que surge.

1

Secretaria de Educação 
Corporativa – SECOR

Ampliar o acesso dos 
integrantes do 

MPDFT às ações de capacitação 
e otimizar os recursos

Aprimorar a implementação de cursos na 
modalidade de educação à distância, por 
meio da ferramenta Moodle

Cursos a distância aprimorados. 1

Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação

Atualizar a versão da plataforma de Ensino 
a Distância – Moodle Interface do Moodle atualizada. 1
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Possuir 
sistemas de 
informação 
integrados, 

personalizados 
e atualizados

Secretaria de Educação 
Corporativa – SECOR

Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação

Efetuar os ajustes na ferramenta do Banco 
de Instrutores internos Banco de instrutores divulgado. 1

Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação

Implementar correções e melhorias no 
módulo treinamento do sistema Mentorh Correções e melhorias implementadas. 1

Secretaria de Gestão de 
Pessoas – SGP

Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação

Elaborar minuta de portaria que 
regulamenta as atribuições das unidades 
que utilizam o sistema Mentorh

A minuta de portaria que define as atribuições das 
unidades que utilizam o sistema Mentorh já foi 
elaborada. Resta proceder à validação pelas unidades 
envolvidas.

1

Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação

Digitalizar os assentamentos funcionais dos 
servidores do MPDFT

A Seção de Arquivo da SGP já procedeu à digitalização 
de mais de 90% dos assentamentos funcionais dos 
servidores do Órgão.

1

Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação

Digitalizar os processo administrativos de 
VPNI dos integrantes do MPDFT

A Seção de Arquivo da SGP procedeu à digitalização 
de todos os processos administrativos de VPNI dos 
integrantes do Órgão.

1

Secretaria de Projetos e 
Obras

Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação.

Customizar Módulos para o sistema 
Resolve: tratamento de serviços; cadastro 
de pesquisas de preço; e laudos e 
autorizações

Módulos de cadastro de pesquisa de preço e laudos 
e autorizações customizados e implantados. O 
módulo de tratamento de serviços esta em fase de 
desenvolvimento.

1

Secretaria de Saúde – 
SAS

Promover a melhoria da gestão 
com o auxílio e a integração dos 

sistemas de informação

Fazer a migração do sistema de prontuario 
eletrônico utilizado no Serviço Médico da 
PGR para o MPDFT e demais ramos do 
MPU, por meio das áreas de informática 
envolvidas

Sistema parcialmente testado 1

Total de iniciativas 16
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

UNIDADE OBJETIVOS TÁTICOS INICIATIVAS PARA 2018 RESULTADOS ALCANÇADOS IRF

Compromisso 
com a 

Sociedade

Chefia de Gabinete da 
Procuradoria Geral para 
Assuntos Parlamentares 

- GPAR

Buscar junto ao Poder 
Legislativo aprovação de 

Projetos de Lei de interesse do 
MPDFT

Articular junto ao Congresso os Projetos 
de Lei priorizados pelo MPDFT no Relatório 
de resultados: PL 10.541/2018 – Aumento 
de pena com emprego de arma branca; PL 
5295/2009 – Tréplica no Tribunal do Júri; 
PLP 441/2017 – Cadastro Positivo.

Projeto Articulado. Aprovado no Senado, tramita agora 
na Câmara dos Deputados 1

Buscar junto ao Poder 
Legislativo aprovação de 
Projetos de Lei de interesse do 
MPDFT

Articular junto à CLDF os Projetos de Lei 
priorizados pelo MPDFT no Relatório de 
resultados. Aguardando apresentação: 
Projeto sobre Vagão exclusivo feminino; 
Alteração na Eleição para Conselheiro 
Tutelar. Em tramitação: PL 2064/2018 – 
Autorização de Imóvel em São Sebastião.

Aprovação do Projeto que Institui o Fundo Distrital de 
Combate à corrupção, PL 2173/2018; Aprovação de 
autorização de imóvel em São Sebastião, PL 2064/2018.

1

Total de iniciativas 2
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