
MAPA ESTRATÉGICO - 2011/2021*

Prover soluções de tecnologia da informação
 e comunicação alinhadas com a estratégia

Assegurar a atratividade 
das carreiras do MPF

Trabalhar alinhado à estratégia 
com foco em resultados

Desenvolver conhecimentos, habilidades 
e atitudes dos membros e dos servidores

Assegurar a transparência e a qualidade do gasto e da gestão orçamentáriaEstabelecer prioridades claras na realização de investimentos

Implementar o processo de Gestão do Conhecimento Fomentar relacionamento com públicos de interesse

Institucionalizar uma política que aperfeiçoe a comunicação interna, a comunicação com a sociedade e a comunicação com a imprensa

Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, 
célere, transparente e sustentável

Adequar a estrutura para uma atuação institucional eficiente e segura

Fortalecer as estruturas de 
apoio à investigação

Fortalecer a segurança 
institucional

Assegurar corpo pericial 
flexível às demandas

Buscar maior protagonismo da Instituição perante a 
sociedade civil em temas relevantes para o MPF

Fomentar e acompanhar a produção de proposições legislativas 
no interesse da realização da Missão

Atuar de forma integrada, 
coordenada e regionalizada

Fortalecer a atuação extrajudicial Garantir o pleno exercício do 
poder investigatório

Aperfeiçoar a atuação judicial

SUSTENTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

MODELO DE GESTÃO ESTRUTURA

COMUNICAÇÃO E CONHECIMENTO

MODELO DE ATUAÇÃO

FORTALECIMENTO DA INSTITUIÇÃO

Atuação preventiva
Aproximação com

 o cidadão
Trabalho em

grupo e parcerias
Proteção do Regime Democrático e 

promoção dos Direitos Fundamentais
Combate à criminalidade

 e à corrupção

SER PERCEBIDA COMO UMA INSTITUIÇÃO QUE ATUE EFETIVAMENTE NA DEFESA DA SOCIEDADE POR MEIO DE

Até 2021, ser reconhecido, nacional e 
internacionalmente, pela excelência na 
promoção da justiça, da cidadania e no 

combate ao crime e à corrupção

Promover a realização da justiça, 
a bem da sociedade e em defesa do 

Estado Democrático de Direito

Autonomia institucional, compromisso,
transparência, ética, independência

funcional, unidade, iniciativa e efetividade

VALORESVISÃO MISSÃO

*A vigência do PEI foi prorrogada devido à Decisão nº 17/2020, do procurador-geral da República.

http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/diarios-e-boletins/diario-eletronico-dmpf-e/2020/DMPF-ADMINISTRATIVO-2020-07-21.pdf

