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Apresentação

Neste documento, você encontrará o resultado consolidado do Planejamento Estratégico 

Institucional do Ministério Público Federal (PEI-MPF). O PEI 2011-2020 foi elaborado 

como um dos produtos do Projeto de Modernização da Gestão Administrativa, que teve início 

em agosto de 2010 e contou com o apoio da Fundação Getúlio Vargas.

 Sob coordenação da Secretaria-Geral e gerência da Assessoria de Modernização e Gestão 

Estratégica, esse planejamento estratégico foi construído com a participação de membros e ser-

vidores durante seis seminários que tiveram início no fi nal de 2010 e marcaram todo o primeiro 

semestre de 2011. Além desses encontros, foram necessárias reuniões de grupos de trabalho e 

do Comitê de Apoio ao Projeto de Modernização da Gestão Administrativa.

A construção coletiva foi a marca desse primeiro planejamento estratégico nacional do MPF. 

Cerca de 400 pessoas de todo o país estiveram envolvidas no processo. 

 Todo o trabalho baseou-se na metodologia do Balanced Scorecard, desenvolvida por Kaplan 

e Norton, que visa traduzir a missão e a estratégia em objetivos e medidas, organizadas em 

perspectivas, conforme retratado no mapa estratégico. 

 Este documento que chega às suas mãos traz o mapa, os objetivos estratégicos e os indica-

dores da instituição, com o intuito de facilitar o dia a dia de trabalho e alinhar as tomadas de 

decisões ao PEI 2011-2020. Aqui, você conhecerá ainda os membros do MPF que deverão zelar 

pela integridade de cada objetivo — intitulados “guardiões” dos objetivos estratégicos. 

 A partir de agora, tais diretrizes deverão nortear todas as ações de cada integrante do 

Ministério Público Federal. 
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Valores
Constituem princípios éticos que devem nortear as ações e a conduta de membros e servidores do MPF.

Autonomia institucional:*  a garantia de auto-organização para o desenvolvimento das funções 

constitucionais do MPF, em benefício da sociedade.

Compromisso: * a dedicação permanente à defesa do interesse público e da democracia.

Transparência: * o compromisso com a ampla divulgação de informações relativas à atuação 

institucional e à execução orçamentária e fi nanceira do MPF, para fi ns de controle social.

Ética: * o comportamento de acordo com os mais altos valores de probidade e moralidade, em 

busca do bem comum. 

Independência funcional:*  a liberdade do membro do MPF de, no exercício de suas atribuições, 

agir de acordo com o seu convencimento na interpretação da Constituição e das leis, sem 

vinculação hierárquica e de forma a assegurar o cumprimento da Missão.

Unidade:*  os membros do MPF constituem uma só Instituição e a sua força também se revela 

na atuação independente e harmônica dos procuradores da República. 

Iniciativa:*  a capacidade de agir independentemente de provocação.

Efetividade:*  o alcance de resultados positivos para a sociedade. 

O mapa estratégico

O mapa estratégico é a representação gráfi ca do planejamento estratégico e serve como fer-

ramenta gerencial para demonstrar a relação dos objetivos estratégicos com as diretrizes 

institucionais. 

No mapa, os objetivos estratégicos estão organizados por perspectivas – Aprendizado e 

Crescimento, Processos Internos e Sociedade – e dispostos de maneira que sua leitura, quando 

feita de baixo para cima, representa o encadeamento de causas e efeitos para o alcance da missão 

e visão do MPF. Dessa forma, pode-se observar a importância de cada perspectiva em relação 

às outras. Assim, o alcance da visão somente será concretizado se os objetivos estratégicos 

constantes na perspectiva “Aprendizado e Crescimento” forem tratados como essenciais para a 

realização dos objetivos constantes nas perspectivas “Processos internos” e “Sociedade”. Confi ra 

na próxima página.

Diretrizes estratégicas do MPF

Como resultado dos Seminários de Planejamento Estratégico, foi defi nido o 1º Planejamento 

Estratégico Institucional do MPF. As diretrizes que o sustentam são formadas pela missão, 

visão e valores institucionais.

Os participantes dos seminários, a partir da refl exão acerca da missão, buscaram dar-lhe uma 

redação que evidenciasse, para a sociedade e para os próprios integrantes, as funções que tornam 

o MPF uma instituição realmente imprescindível. 

A visão de futuro buscou descrever as expectativas dos membros e servidores para a instituição 

até 2020.

Também foram destacados os valores que deverão nortear a todos para o desempenho da 

missão e para o alcance da visão.

 

Missão
Determina o propósito do MPF, sua razão de ser.

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

do Estado Democrático de Direito.

Visão 
Traduz a situação almejada para o MPF em um determinado horizonte temporal.

Até 2020, 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 defes

do Estado Democrático de Direito.



VISÃO: ATÉ 2020, SER RECONHECIDO, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE, PELA EXCELÊNCIA NA 
PROMOÇÃO DA JUSTIÇA, DA CIDADANIA E NO COMBATE AO CRIME E À CORRUPÇÃO

MISSÃO: PROMOVER A REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA, A BEM DA SOCIEDADE E EM DEFESA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

MAPA ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

VALORES: AUTONOMIA INSTITUCIONAL, COMPROMISSO, TRANSPARÊNCIA, ÉTICA, INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL, UNIDADE, INICIATIVA E EFETIVIDADE

Trabalhar alinhado à estratégia 
com foco em resultados

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

Assegurar a atratividade 
das carreiras do MPF

Desenvolver conhecimentos, habilidades 
e atitudes dos membros e dos servidores

Assegurar a transparência e a qualidade do gasto e 
da gestão orçamentária

Sustentabilidade orçamentária

Comunicação e conhecimento

Estabelecer 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

Modelo de gestão Estrutura

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

Adequar a estrutura para uma atuação institucional eficiente e segura

Ser percebida como uma Instituição que atue efetivamente na defesa da sociedade por meio de:

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

Modelo de atuação

Atuar de forma integrada, 
coordenada e regionalizada

Fortalecer a atuação extrajudicial
Garantir o pleno exercício do 

poder investigatório
Aperfeiçoar a atuação judicial

Fortalecimento da Instituição

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

Fortalecer as estruturas de
 apoio à investigação

Fortalecer a segurança 
institucional

Assegurar corpo pericial 
flexível às demandas

Aprendizado e 
Crescimento

Sociedade

Processos 
Internos
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Objetivos estratégicos do MPF

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultadosOE 1. 

Assegurar que a atuação do MPF seja orientada para atingir os objetivos estratégicos, adotan-

do-se mecanismo de verifi cação periódica da compatibilidade dessa atuação com o planejamento, 

bem como instituindo indicadores mensuráveis para aferição dos resultados das ações.

Nesse objetivo, dentre outros fatores, deve-se atentar para o seguinte:

orientação para atuação judicial e extrajudicial;* 

compartilhamento do conhecimento; * 

foco em pessoas;* 

meritocracia;* 

orientação quanto às demandas dos cidadãos-usuários; * 

melhor equilíbrio entre o planejamento e a execução de ações;* 

registro e documentação de processos; e* 

segurança institucional.* 

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidoresOE 2. 

Assegurar o desenvolvimento e a manutenção de competências, orientadas sempre para o 

alinhamento das atividades dos membros e servidores com os objetivos estratégicos.  

Nesse objetivo, dentre outros fatores, deve-se atentar para o seguinte:

atuação regional;* 

segurança;* 

gestão pública (estratégia, operações e projetos);* 

atuação judicial e extrajudicial;* 

orientação ao cidadão-usuário;* 

cooperação internacional; e* 

habilidades em temas periciais.* 

Assegurar a atratividade das carreiras do MPFOE 3. 

Desenvolver clima organizacional e política remuneratória, de forma a continuar atraindo 

bons profi ssionais e mantê-los vinculados ao MPF, pela valorização das carreiras de membros e 

servidores, em ambiente que estimule crescimento profi ssional e pessoal.

Nesse objetivo, dentre outros fatores, deve-se trabalhar:

ambiente organizacional;* 

desenvolvimento profi ssional;* 

política remuneratória; e* 

reconhecimento pela efetividade.* 

Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégiaOE 4. 

Assegurar o aprimoramento dos serviços de TI e de comunicação, orientados para a realização 

dos objetivos estratégicos, valorizando a inovação e a qualidade, por meio da institucionalização 

de comitê estratégico de TI integrado por membros e servidores.

Nesse objetivo, dentre outros fatores, deve-se desenvolver:

planejamento estratégico de TI;* 

política nacional de TI;* 

governança de TI;* 

sistemas de informação institucionais, corporativos e integrados;* 

sistemas de informação gerenciais e de apoio à decisão; e* 

sistemas estratégicos (processo eletrônico, Sistema Único).* 
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 Perspectiva: Processos Internos

Assegurar a transparência e a qualidade do gasto e da gestão orçamentáriaOE 5. 

Desenvolver mecanismos para aperfeiçoar o planejamento e a gestão orçamentária, visando 

à transparência e à melhoria da qualidade dos gastos e investimentos.

Estabelecer prioridades claras na realização de investimentosOE 6. 

Vincular os investimentos da Instituição ao planejamento estratégico, priorizando gastos 

relacionados, direta ou indiretamente, com os objetivos correspondentes.

Institucionalizar uma política que aperfeiçoe a comunicação interna, a comunicação com a OE 7. 

sociedade e a comunicação com a imprensa

Implementar uma política de comunicação entre todos os membros e servidores e intensifi car 

a interlocução com a sociedade civil e com a imprensa. Criar e dotar de estrutura adequada a 

ouvidoria do MPF, aprimorando as ferramentas de transparência da atuação institucional, para 

uma devida prestação de contas à sociedade.

Implementar o processo de Gestão do ConhecimentoOE 8. 

Implementar programa de gestão do conhecimento, contemplando a análise qualitativa, 

sistematização, classifi cação, difusão interna e compartilhamento de dados e informações com 

núcleos de inteligência externos, gerando subsídios para a atuação dos membros, inclusive para 

tomada de decisões estratégicas pelos gestores das unidades do MPF.

Fomentar relacionamento com públicos de interesseOE 9. 

Promover integração, articulação e relacionamento com outros órgãos e instituições, de modo 

a desenvolver soluções conjuntas em relação à administração da Justiça. Fortalecer a aproximação 

e interlocução com a sociedade civil, por meio da efetiva coordenação e articulação das Câmaras 

de Coordenação e Revisão (CCRs) e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), 

baseadas em diretrizes institucionais defi nidas com a participação de todos os níveis da carreira. 

Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável OE 10. 

Priorizar a estratégia estabelecida no planejamento da Instituição, buscando a efi ciência da 

atuação do MPF, de modo a alcançar resultados efetivos para a sociedade. A duração das ações 

judiciais e extrajudiciais deve ser abreviada sempre que não houver prejuízo ao bem jurídico 

tutelado. Aumentar a transparência no tocante ao desenvolvimento da atividade fi nalística e aos 

resultados atingidos, bem como no que diz respeito à estrutura organizacional da Instituição e 

aos recursos que lhe são destinados. Assegurar a qualidade da execução fi nanceira. Incrementar 

e estimular as práticas de sustentabilidade socioambiental.

Nesse objetivo, dentre outros fatores, deve-se atentar para:

atuação de acordo com as prioridades defi nidas pelo planejamento;* 

mecanismos de avaliação de resultados;* 

critérios objetivos para alocação de recursos.* 

Fortalecer as estruturas de apoio à investigaçãoOE 11. 

Garantir maior qualidade e efi ciência na investigação, consolidando a Assessoria de Pesquisa 

e Análise (ASSPA) como o principal instrumento de apoio à investigação e estruturando-a ade-

quadamente.  Ampliar convênios com outros órgãos, franqueando acesso a bancos de dados.

Fortalecer a segurança institucionalOE 12. 

Estruturar adequadamente um sistema capaz de garantir, de modo efetivo e com efi ciência, a 

segurança do pessoal (membros, servidores, terceirizados e estagiários), dos dados, das informa-

ções, dos materiais, dos processos, dos documentos, das áreas e instalações de todas as Unidades 

do MPF. Criar e desenvolver uma cultura de segurança institucional apta, entre outras coisas, 

a manter todo o corpo funcional do MPF em permanente atenção no cuidado com as questões 

afetas a tal objetivo estratégico.

Assegurar corpo pericial fl exível às demandasOE 13. 

Estruturar regionalmente um corpo pericial fl exível segundo as especifi cidades locais para 

atender à variação de demandas. Incrementar a atuação interinstitucional, fortalecendo a cola-

boração com outros órgãos.
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Adequar a estrutura para uma atuação institucional efi ciente e seguraOE 14. 

Instrumentalizar a estrutura da Instituição para proporcionar uma atuação que atinja o máxi-

mo de resultados com os recursos do MPF. A adequação da estrutura deve observar os seguintes 

critérios: a) adoção de ferramentas que facilitem o alinhamento entre os órgãos de execução, as 

Câmaras de Coordenação e Revisão (CCRs), a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

(PFDC) e a Corregedoria-Geral do MPF (CGMPF); b) fortalecimento numérico e técnico da 

estrutura administrativa; c) estruturação de gabinete dos membros adequada ao cumprimento 

da Missão; d) organização conforme às necessidades de crescimento, de modo a acompanhar 

as demandas locais (criação, extinção ou fusão de PRMs); e) prédios adequados às atividades 

e dotados de acessibilidade universal; f) segurança institucional para o desempenho da Missão.

Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizadaOE 15. 

Concentrar esforços nas demandas e questões prioritárias para o cumprimento da Missão, 

a partir do planejamento estratégico das ações da Instituição. Neste contexto, para além de 

um intenso e efetivo trabalho de coordenação – nacional e regionalizada –, é imperioso que se 

fomentem, em casos relevantes ou de grande repercussão, atuações conjuntas entre membros, 

tudo sem prejuízo de uma constante interação, quando se revelar necessária, com os Ministérios 

Públicos estaduais, demais ramos do Ministério Público da União e com outras instituições 

parceiras. Sem prejuízo da coordenação e de atuações nacionais, deve-se também buscar o forta-

lecimento regional da Instituição, notadamente com a descentralização de ações de revisão e in-

tegração e com a defi nição racional dos critérios de autonomia administrativa das Procuradorias 

da República nos Municípios e de localização de suas sedes – não necessariamente vinculadas 

ao Poder Judiciário Federal.

Fortalecer a atuação extrajudicialOE 16. 

Priorizar a utilização de instrumentos de atuação extrajudicial, observando a necessidade de 

articulação entre os órgãos do MPF, entre estes e outras instituições públicas e também com a 

sociedade civil. Aprimorar a normatização dos instrumentos de atuação extrajudicial, evitando 

a burocratização decorrente de excessos de restrições e prazos, buscando-se em todos os casos 

obter maior efetividade nas ações da Instituição.

Aperfeiçoar a atuação judicialOE 17. 

Otimizar a atuação judicial do MPF, tornando-a mais efetiva e estratégica. Defi nir estratégias 

para a defesa, nos Tribunais Superiores, das teses jurídicas dos ramos do Ministério Público da 

União e dos Ministérios Públicos estaduais. Ampliar o acolhimento das teses jurídicas do MPF 

levadas às diversas instâncias do Poder Judiciário.

Garantir o pleno exercício do poder investigatórioOE 18. 

Fortalecer e desenvolver o exercício do poder investigatório, aprimorando, inclusive, o 

controle externo da atividade policial. O MPF deve se tornar sujeito ativo da defi nição de suas 

prioridades de atuação, instaurando e conduzindo procedimentos investigatórios. A fi m de 

aumentar a efi cácia das investigações próprias da Instituição, deve ser consolidada, organizada 

e regionalizada a estrutura do corpo técnico especializado. Consolidar a Assessoria de Pesquisa 

e Análise (ASSPA) como o principal instrumento de apoio à investigação, bem como a sua 

estruturação regional.

Fomentar e acompanhar a produção de proposições legislativas no interesse da realização OE 19. 

da Missão

Formular e acompanhar, sistematicamente, proposições legislativas necessárias ao cumpri-

mento da Missão, inclusive com a estruturação adequada da assessoria parlamentar da PGR.

Buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civil em temas relevantes OE 20. 

para o MPF

Adotar as providências necessárias para que, na discussão de temas relevantes afetos à Missão, 

ou no implemento de qualquer ação que lhe diga respeito, a Instituição atue, perante a sociedade 

civil, como sujeito fundamental na efetiva resolução dos problemas implicados. Para tanto, deve-

se criar uma cultura institucional que incentive e favoreça a adoção de tal postura pelos membros 

e que posicione o PGR como o principal e mais contundente porta-voz da Instituição.
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Perspectiva: Sociedade

Combate à criminalidade e à corrupçãoOE 21. 

Assegurar, na defesa da sociedade, a apuração e a persecução célere e efi caz dos ilícitos penais 

e dos atos de improbidade administrativa, reduzindo a impunidade e a incidência de condutas 

criminosas e ímprobas. 

Proteção do Regime Democrático e promoção dos Direitos FundamentaisOE 22. 

Fomentar o emprego dos meios extrajudiciais e judiciais necessários para garantir a lisura do 

processo eleitoral, bem como a efetividade do regime democrático e dos direitos fundamentais 

abrangidos pela Constituição da República e tratados internacionais. 

Atuação preventivaOE 23. 

Voltar a atuação do MPF à prevenção de danos sociais e ao incremento do sistema de proteção 

da cidadania, num contexto de proatividade. Acompanhar a formulação e a execução de políticas 

públicas sociais e em matéria criminal, notadamente com as seguintes medidas: a) fortaleci-

mento da participação de conselhos sociais e da sociedade civil na troca de informações e no 

monitoramento de políticas públicas; b) ênfase na expedição de recomendações e na celebração 

de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs). 

Aproximação com o cidadãoOE 24. 

Incentivar a participação da sociedade na implementação da estratégia, mediante a criação 

de canais institucionais de discussão das prioridades de atuação, a implantação das salas de 

atendimento ao cidadão e a prestação de contas dos resultados alcançados, propiciando maior 

transparência e o melhor direcionamento das ações em defesa dos direitos do cidadão.

Trabalho em grupo e parceriasOE 25. 

Atuar em conjunto com outras entidades públicas e privadas e com a sociedade, intensifi can-

do o fl uxo de conhecimentos e informações, a fi m de aprimorar o desempenho da Missão.

Guardiões dos objetivos

A indicação de membros que serão responsáveis pela integridade e zelo de cada objetivo estra-

tégico foi realizada durante a I Reunião de Avaliação Estratégica (RAE). São os guardiões 

dos objetivos. 

O guardião é o patrocinador do objetivo estratégico do MPF 2020. Atua na sua defesa, mo-

nitora seu desenvolvimento e exerce a função de articulador, no interesse do objetivo.

Vale ressaltar que os membros indicados para exercer a função de guardião/guardiã partici-

param de, pelo menos, um evento vinculado ao Planejamento Estratégico 2011-2020 do MPF. 

Com exceção do objetivo nº 12 abaixo que, haja vista a elevada abrangência do seu escopo, 

necessitou da indicação de três membros como patrocinadores, foi defi nido um guardião para 

cada objetivo.

A listagem dos guardiões segue abaixo:

Adailton Ramos Nascimento, Procurador da República (PR/MG)* 

OE1 - Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultados 

Cristina Schwansee Romanó, Procuradora Regional da República (PRR2)* 

OE2 - Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores

Guilherme Guedes Raposo, Procurador da República (PR/RJ)* 

OE3 - Assegurar a atratividade das carreiras do MPF

Marcos Antonio da Silva Costa, Procurador da República (PR/PE)* 

OE4 - Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia

Rafael Ribeiro Nogueira Filho, Procurador da República (PR/PE)* 

OE5 - Assegurar a transparência e a qualidade do gasto e da gestão orçamentária

Ana Carolina Oliveira Tannus Diniz, Procuradora da República (PR/DF)* 

OE6 - Estabelecer prioridades claras na realização de investimentos

Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de Almeida, Procurador da República (PR/MS)* 

OE7 - Institucionalizar uma política que aperfeiçoe a comunicação interna, a comunicação com a 

sociedade e com a imprensa
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Áureo Marcus Makiyama Lopes, Procurador da República (PR/SP)* 

OE8 - Implementar o processo de Gestão do Conhecimento

Antonio Carlos Welter, Procurador da República (PR/RS)* 

OE9 - Fomentar relacionamento com públicos de interesse

Maria do Socorro Leite de Paiva, Procuradora Regional da República (PRR5)* 

Hélio Telho Corrêa Filho, Procurador da República (PR/GO)* 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Procurador Regional da República (PRR1)* 

OE10 - Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável

Anamara Osório Silva, Procuradora da República (PR/SP)* 

OE11 - Fortalecer as estruturas de apoio à investigação

Wilson Rocha de Almeida Neto, Procurador da República (PR/BA)* 

OE12 - Fortalecer a segurança institucional

Antônio Carlos Fonseca da Silva, Subprocurador-geral da República* 

OE13 - Assegurar corpo pericial fl exível às demandas

Zilmar Antônio Drumond, Procurador da República (PRM/Governador Valadares)* 

OE14 - Adequar a estrutura para uma atuação institucional efi ciente e segura

João Carlos de Carvalho Rocha, Procurador Regional da República (PRR4)* 

OE15 - Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada

Alexandre Amaral Gavronski, Procurador da República (PR/RS)* 

OE16 - Fortalecer a atuação extrajudicial

Maria Caetana Cintra Santos, Subprocuradora-geral da República* 

OE17 - Aperfeiçoar a atuação judicial

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, Procuradora Regional da República (PRR3)* 

OE18 - Garantir o pleno exercício do poder investigatório

José Robalinho Cavalcanti, Procurador da República (PR/DF)* 

OE19 - Fomentar e acompanhar a produção e discussão de proposições legislativas no interesse 

da realização da Missão

Blal Yassine Dalloul, Procurador Regional da República (PRR1)* 

OE20 - Buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civil em temas relevantes 

para o MPF

Isabel Cristina Groba Vieira, Procuradora Regional da República (PRR3)* 

OE21 - Combate à criminalidade e à corrupção

Eduardo Botão Pelella, Procurador da República (PR/SE)* 

OE22 - Proteção do Regime Democrático e promoção dos Direitos Fundamentais 

Geisa de Assis Rodrigues, Procuradora Regional da República (PRR3)* 

OE23 - Atuação preventiva

Ana Paula Mantovani, Procuradora da República (PR/DF)* 

OE24 - Aproximação com o cidadão

Janice Agostinho Barreto Ascari, Procuradora Regional da República (PRR3)* 

OE25 - Trabalho em grupo e parcerias
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Indicadores estratégicos

Perspectiva Aprendizado e Crescimento

Objetivo: Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultados

Indicador 1: Implantação do planejamento estratégico

Gestor: Assessor-chefe da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica

Propósito: Estimular a gestão estratégica no MPF

Descrição: Mensurar o número de unidades com planejamento estratégico ou painel de 

contribuição implementado

Fórmula: (Nº de unidades gestoras, Câmaras, PFDC e Secretarias com PE ou PC implementado 

/ Nº total de unidades) *100

Meta: 100% até 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Software de Gestão Estratégica a ser implantado até junho de 2012

Freqüência de mensuração: Trimestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Julho – 2012

Indicador 2: Cumprimento da estratégia

Gestor: Assessor-chefe da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica

Propósito: Fazer com que todos orientem suas atividades ao cumprimento da estratégia

Descrição: Avaliar o grau de cumprimento das metas estratégicas

Fórmula: (Nº de metas cumpridas / Nº de metas do PE ou PC) *100

Meta: 100% até 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Software de Gestão Estratégica a ser implantado até junho de 2012

Freqüência de mensuração: Trimestral (RAEs)

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Julho – 2012

Objetivo: Desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atitudes dos membros e servidores

Indicador 3: Capacitação Estratégica

Gestor: Secretário de Gestão de Pessoas

Propósito: Priorizar as ações de capacitação alinhadas ao planejamento estratégico

Descrição: Mensurar o percentual de ações de capacitação diretamente relacionadas ao 

planejamento estratégico

Fórmula: (Nº de ações alinhadas ao planejamento estratégico / Nº de ações realizadas)*100

Meta: Em fase de estudo

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: GPS (Software de Gestão de Pessoal)

Freqüência de mensuração: Trimestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2012

Objetivo: Assegurar atratividade das carreiras do MPF

Indicador 4: Rotatividade de membros (evasão)

Gestor: Secretário de Gestão de Pessoas

Propósito: Reduzir o percentual de desligamento de membros (desconsiderar a taxa de 

desligamento natural por aposentadoria e sinistro) da Instituição

Descrição: Medir o percentual de desligamento de membros da Instituição

Fórmula: (Nº de membros que se desligaram do MPF / Nº de membros do quadro efetivo do 

MPF no fi nal do período)*100

Meta: Manter abaixo de 1% ao ano

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: GPS (Software de Gestão de Pessoal).

Freqüência de mensuração: Trimestral

Polaridade: Quanto menor, melhor

Previsão de início de mensuração: Dezembro – 2011
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Indicador 5: Rotatividade de servidores (evasão)

Gestor: Secretário de Gestão de Pessoas

Propósito: Reduzir o percentual de desligamento de servidores (desconsiderar a taxa de 

desligamento natural por aposentadoria e sinistro)

Descrição: Medir o percentual de desligamento de servidores da Instituição

Fórmula: (Nº de servidores que se desligaram do MPF / Nº de servidores do quadro efetivo do 

MPF no fi nal do período)*100

Meta: Manter abaixo de 5% ao ano

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: GPS (Software de Gestão de Pessoal)

Freqüência de mensuração: Trimestral

Polaridade: Quanto menor, melhor

Previsão de início de mensuração: Dezembro – 2011

Indicador 6: Clima Organizacional (membros)

Gestor: Secretário de Gestão de Pessoas

Propósito: Melhorar o nível de satisfação dos membros com a instituição, contribuindo para 

melhoria de resultados e redução da evasão

Descrição: Medir o nível de satisfação dos membros com a instituição.

Fórmula: (Nº de membros satisfeitos com a instituição / Nº de respondentes da pesquisa)*100

Meta: 80% até 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Pesquisa de Clima Organizacional

Freqüência de mensuração: Anual

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013

Indicador 7: Clima Organizacional (servidores)

Gestor: Secretário de Gestão de Pessoas

Propósito: Melhorar o nível de satisfação dos servidores com a instituição, contribuindo para 

melhoria de resultados e a não evasão

Descrição: Medir o nível de satisfação dos servidores com a instituição

Fórmula: (Nº de servidores satisfeitos com a instituição / Nº de respondentes da 

pesquisa)*100

Meta: 80% até 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Pesquisa de Clima Organizacional

Freqüência de mensuração: Anual

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013

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

Indicador 8: Implementação do Planejamento Estratégico de TI

Gestor: Secretário de Tecnologia da Informação

Propósito: Estimular o alcance das metas propostas no Planejamento Estratégico de TI do MPF

Descrição: Avaliar o alcance das metas propostas no PETI

Fórmula: (Nº de metas cumpridas / Nº de metas do PETI)*100

Meta: 40% em 2012; 60% em 2014; 100% em 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Software de Gestão Estratégica a ser implantado até junho de 2012

Freqüência de mensuração: Trimestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Outubro – 2012
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Objetivo: Institucionalizar uma política que aperfeiçoe a comunicação 
interna, a comunicação com a sociedade e a comunicação com a imprensa 

Indicador 11: Repercussão na Mídia

Gestor: Secretário de Comunicação Social

Propósito: Monitorar e avaliar a visibilidade do MPF na mídia, como indicador de tendência

Descrição: Medir o total de matérias veiculadas de forma espontânea pelas diversas mídias

Fórmula: Nº de publicações espontâneas na mída que citam o MPF ou suas unidades no período

Meta: Em fase de estudo

Unidade de medida: Unidade

Fonte de informação: Clipagem e avaliação de clipagem impressa, midia eletrônica e mídias sociais

Freqüência de mensuração: Mensal

Polaridade: Igual, melhor

Previsão de início de mensuração: Junho – 2012

Indicador 12: Comunicação Interna

Gestor: Secretário de Comunicação Social

Propósito: Aprimorar a comunicação interna

Descrição: Mensurar a satisfação com os canais de comunicação interna do MPF (sentido amplo, 

não apenas SECOM)

Fórmula: (Nº de membros e servidores satisfeitos com as ações de comunicação / Nº de 

membros e servidores que avaliaram as ações)*100

Meta: 80%

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Pesquisa de opinião interna

Freqüência de mensuração: Semestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Junho – 2012

Perspectiva Processos Internos

Objetivos: Assegurar a transparência e a qualidade do gasto e da gestão 
orçamentária e estabelecer prioridades claras na realização de investimentos

Indicador 9: Cumprimento da LOA

Gestor: Secretário de Planos e Orçamento

Propósito: Aprimorar o planejamento de médio e longo prazo

Descrição: Relação entre executado e provisionado

Fórmula: (Despesa Liquidada + restos a pagar / Provisão recebida)*100

Meta: 95% até 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: SIAFI, SPO e Informações das Unidades

Freqüência de mensuração: Semestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2012

Indicador 10: Planejamento orçamentário

Gestor: Secretário de Planos e Orçamento

Propósito: Aprimorar a programação da despesa

Descrição: Relação entre o planejado e o provisionado

Fórmula: (Provisionado / Planejado)*100

Meta: 95% até 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: SIAFI e SPO

Freqüência de mensuração: Semestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2012
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Indicador 15: Transparência

Gestor: Secretário de Comunicação Social

Propósito: Possibilitar o amplo acesso às informações da Instituição pela sociedade

Descrição: Medir o grau de transparência das Unidades do MPF em relação à atividade fi m e à 

execução orçamentária

Fórmula: (Nº de usuário satisfeitos com a transparência/ Nº de respondentes da pesquisa)*100

Meta: Alcançar 70% até 2015 e 90% até 2020.

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Enquete permanente no site

Freqüência de mensuração: Trimestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Junho - 2012

Objetivo: Fortalecer as estruturas de apoio à investigação 

Indicador 16: ASSPA

Gestor: Coordenador-geral adjunto da Assessoria de Análise e Pesquisa

Propósito: Adequar a estrutura das unidades ASSPA/MPF

Descrição: Adequação das unidades aos critérios de implantação das unidades ASSPA

Fórmula: (Nº de unidades adequadas / Nº de unidades)*100

Meta: 100% até 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Sistema Nacional de Pesquisa - SNP/ASSPA/PGR

Freqüência de mensuração: Semestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2012

Objetivo: Implementar o processo de Gestão do Conhecimento 

Indicador 13: Acesso ao banco de “boas práticas” (Wiki)

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Infl uenciar a criação de um banco de dados de “boas práticas”

Descrição: Mensurar a utilização da ferramenta proposta

Fórmula: Nº e acessos / Nº de membros e servidores

Meta: Em fase de estudo

Unidade de medida: Unidade

Fonte de informação: Wiki do MPF

Freqüência de mensuração: Mensal

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Dezembro – 2011

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

Indicador 14: Gestão ambiental

Gestor: Secretário de Administração

Propósito: Melhorar a efi ciência no uso de recursos para minimizar o impacto ambiental

Descrição: Adequação das unidades aos níveis de gestão ambiental estabelecidos

Fórmula: (Nº de unidades adequadas / Nº de unidades)*100

Meta: 100% até 2020 (desdobramentos anuais por níveis)

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Asiweb

Freqüência de mensuração: Trimestral

Polaridade: Quanto menor, melhor

Previsão de início de mensuração: Julho – 2012
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Objetivo: Adequar a estrutura para uma 
atuação institucional efi ciente e segura 

Indicador 19: Acessibilidade / Estrutura Física

Gestor: Secretário de Administração

Propósito: Fazer com que todas as  Unidades do MPF sejam acessíveis do ponto de vista físico 

e adequadas ao desempenho das atribuições

Descrição: Medir o grau de efi ciência da estrutura física de trabalho e o grau de acesso às 

instalações físicas pelas pessoas com defi ciência

Fórmula: (Nº de unidades adequadas / Nº de unidades)*100 

Meta: 50% até 2016 e 100% até 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: CEA

Freqüência de mensuração: Semestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Junho – 2012

Indicador 20: Quantitativo de membros

Gestor: Secretário de Gestão de Pessoas

Propósito: Buscar a adequação da alocação de membros em função de critérios fi xados pelas 

instâncias competentes

Descrição: Mensurar quantitativo de procuradores existentes com relação ao quantitativo fi xado 

pelas instâncias competentes

Fórmula: (Nº de procuradores existentes / Nº de procuradores defi nidos a partir dos critérios 

fi xados pelas instâncias competentes)*100

Meta: 99% até 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: GPS (Software de Gestão de Pessoal)

Freqüência de mensuração: Semestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Dezembro – 2011

Objetivo: Fortalecer a segurança institucional 

Indicador 17: Segurança Institucional

Gestor: Chefe da Unidade de Segurança Institucional

Propósito: Implementar e unifi car as medidas de segurança institucional no âmbito do MPF

Descrição: Adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos

Fórmula: (Nº de unidades adequadas / Nº de unidades)*100

Meta: 100% até 2020 (desdobramentos anuais por níveis)

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: USI

Freqüência de mensuração: Semestral

Polaridade: quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2012

Objetivo: Assegurar corpo pericial fl exível às demandas 

Indicador 18: Demandas periciais reprimidas

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Reduzir o passivo número de demandas periciais não atendidas

Descrição: Identifi car o percentual de demandas periciais aguardando perícia

Fórmula: (Quantidade de perícias pendentes há 6 meses / perícias solicitadas)*100

Meta: Manter abaixo de 20%

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Câmaras e Núcleos Periciais nos Estados

Freqüência de mensuração: Semestral

Polaridade: Quanto menor, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013
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Indicador 23: Ações coordenadas

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Estimular e aferir a atuação coordenada dos membros do MPF

Descrição: Mensurar o número de procedimentos instaurados a partir de provocações das CCRs 

e PFDC medido por tema (tabela do CNMP) e por ofício

Fórmula: Ia=(Pcp/Pr)*100

IA=  Índice de acolhimento

Pcp= Procedimento instaurado por provocação

Pr= Provocações

Meta: 80%

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Sistema ÚNICO.

Freqüência de mensuração: Trimestral

Polaridade: Igual, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013

Objetivo: Fortalecer a atuação extrajudicial 

Indicador 24: Finalização de feitos extrajudiciais

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Estimular a fi nalização dos feitos extrajudiciais de competência do MPF pela resolução 

extrajudicial do problema

Descrição: Aferir a fi nalização dos feitos extrajudiciais de competência do MPF pela resolução 

extrajudicial do problema

Fórmula:  (Nº de arquivamentos por solução do problema / Nº processos extrajudiciais no 

período, excluídos arquivamentos por declínio de competência)*100

Meta: Em fase de estudo

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Sistema ÚNICO.

Freqüência de mensuração: Trimestral

Polaridade: Igual, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013

Indicador 21: Quantitativo de servidores

Gestor: Secretário de Gestão de Pessoas

Propósito: Buscar a adequação da alocação de servidores em  função de critérios fi xados pelas 

instâncias competentes

Descrição: Mensurar quantitativo de servidores existentes com relação ao quantitativo fi xado 

pelas instâncias competentes

Fórmula: (Nº de servidores existentes / Nº de servidores defi nido a partir dos critérios fi xados 

pelas instâncias competentes)*100

Meta: 80% até 2014 e 95% até 2020

Unidade de medida: percentual

Fonte de informação: GPS (Software de Gestão de Pessoal)

Freqüência de mensuração: Semestral

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Dezembro – 2011

Objetivo: Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada

Indicador 22: Alinhamento entre as instâncias

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Diagnosticar o alinhamento entre os membros das três instâncias

Descrição: Apurar o número de pareceres favoráveis em 2º e 3º graus à tese da ação ou recurso 

interposto pelo MPF

Fórmula: A=(PF/PT)*100

A=  Alinhamento

PF=  Pareceres Favoráveis

PT=  Pareceres Totais

Meta: Em fase de estudo

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Sistema ÚNICO.

Freqüência de mensuração: Trimestral

Polaridade: Igual, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013
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Indicador 27: Prescrição nos procedimentos administrativos

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Diminuir a prescrição nos procedimentos administrativos

Descrição: Avaliar a prescrição nos procedimentos administrativos

Fórmula: (Nº de feitos administrativos prescritos / Nº de procedimentos administrativos 

fi nalizados)*100

Meta: reduzir em 90% o percentual de feitos administrativos prescritos até 2020 (referência - 

janeiro/2012)

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Sistema ÚNICO.

Freqüência de mensuração: Trimestral 

Polaridade: Quanto menor, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013

Objetivo: Aperfeiçoar a atuação judicial 

Indicador 28: Prescrição em processos judiciais

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Diminuir a prescrição em processos judiciais

Descrição: Avaliar o número de ações judiciais extintas em razão da prescrição

Fórmula: (Nº de decisões judicias extintas pela prescrição/ Nº de processos julgados)*100

Meta: Reduzir em 50% até 2016 a ocorrência de prescrição em processos judiciais (referência 

– janeiro/2012)

Unidade de medida: percentual

Fonte de informação: Sistema ÚNICO.

Freqüência de mensuração: Trimestral 

Polaridade: Quanto menor, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013

Indicador 25: Cumprimento de Recomendações

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Estimular a busca pela efetividade dos meios de  atuação extrajudicial

Descrição: Mensurar a efetividade de Recomendações

Fórmula: Recomendações cumpridas no período / total de recomendações expedidas no período

Meta: Em fase de estudo

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Sistema ÚNICO.

Freqüência de mensuração: Trimestral 

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013

Indicador 26: Cumprimento de TACs

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Estimular a busca pela efetividade dos meios de  atuação extrajudicial

Descrição: Mensurar a efetividade de TACs

Fórmula: (TACs cumpridos no períodono período / total de TACs expedidos no período)*100

Meta: Em fase de estudo 

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Sistema ÚNICO

Freqüência de mensuração: Trimestral 

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013
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Perspectiva Sociedade (ser percebida como uma instituição que 

atue efetivamente na defesa da sociedade)

Objetivos: Combate à criminalidade; Proteção do Regime Democrático e 
promoção dos Direitos Fundamentais; Atuação preventiva; Aproximação 
com o cidadão, e Trabalho em grupos e parcerias

Indicador 30: Percepção de Imagem do MPF

Gestor: Secretário de Comunicação Social

Propósito: Capturar a percepção da sociedade acerca da atuação do MPF

Descrição: Mensurar a percepção da sociedade acerca da atuação do MPF

Fórmula: (Nº de respondentes satisfeitos / Nº de respondentes)*100

Meta: Alcançar 70% até 2015 e 90% até 2020

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Pesquisa de imagem

Freqüência de mensuração: Bienal

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Junho – 2013

Objetivos: Fomentar e acompanhar a produção de proposições legislativas 
no interesse da realização da Missão e buscar maior protagonismo da 
Instituição perante a sociedade civil em temas relevantes para o MPF

Indicador 29: Participação legislativa

Gestor: Assessor-Chefe da Assessoria de Articulação Parlamentar

Propósito: Acompanhar a participação da instituição na produção legislativa de interesse do MPF

Descrição: Avaliar o grau de participação da instituição nos projetos legislativos de interesse do MPF

Fórmula: (Nº de projetos de interesse do MPF com posicionamento das áreas interessadas / Nº de 

projetos de interesse do MPF)*100

Meta: Participar em 100% dos projetos de efetivo interesse do MPF

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Aplicativo ASSART

Freqüência de mensuração: Trimestral 

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2012



36 37

Iniciativas e projetos estratégicos

Desdobramento do Planejamento Estratégico do MPF* 

Projeto que visa ao alinhamento estratégico e à modernização do MPF por meio da elaboração 

de planejamentos temáticos para cada uma das Câmaras de Coordenação e Revisão (CCRs), 

para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), para a Corregedoria Geral do 

MPF, assim como para a Tecnologia de Informação (TI). Envolve, ainda, a elaboração de planos 

de ação (painéis de contribuição) para a Função Eleitoral e para as Procuradorias Regionais 

da República, Procuradorias da República, Secretarias Nacionais e Assessorias Especializadas 

(Gabinete do Procurador-Geral da República, Assessoria de Articulação Parlamentar, Assessoria 

de Cooperação Jurídica Internacional e Assessoria de Pesquisa e Análise).

Modelo de Gestão de Pessoas por Competência* 

Projeto que visa instituir modelo de gestão de pessoas mais adequado à realidade de trabalho 

do MPF. Tem como objetivo migrar o sistema de cargos, tradicional na administração pública, 

para o sistema de competências, mais moderno e condizente com a realidade da Instituição.

Sistema ÚNICO* 

Projeto, já em andamento, que pretende otimizar e uniformizar os procedimentos de trâmite 

de documentos jurídicos e administrativos na Instituição. O desenvolvimento e a implantação 

do Sistema Único respondem à necessidade de padronização de procedimentos, integração e 

consolidação de informações, relatórios e estatísticas e unifi cação de sistemas de controle processual, 

propiciando inclusive maior celeridade na produção das manifestações dos membros.

Engajamento nas ações de combate à corrupção* 

Projeto voltado para o planejamento do combate à corrupção e à improbidade administrativa, 

por meio da criação de núcleos especializados em unidades de atuação institucional.

Descentralização e desconcentração das Câmaras de Coordenação e Revisão * 

Projeto que tem como intuito descentralizar e otimizar a atividade de coordenação e revisão, 

para atender de modo mais adequado e célere às necessidades regionais e locais.

Objetivo: Atuação Preventiva

Indicador 31: Procedimentos instaurados ex-offi cio

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Aumentar o grau de proatividade do MPF

Descrição: Quantifi car o número de procedimentos instaurados por iniciativa do MPF sem 

provocação externa

Fórmula: DEX=(PcEX/Pc)*100   DEX= Demandas ex-offi cio

PcEX= Procedimento instaurado ex-offi cio Pc= Procedimentos

Meta: Em fase de estudo

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Sistema ÚNICO.

Freqüência de mensuração: Anual

Polaridade: Quanto igual, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013

Objetivo: Aproximação com o cidadão

Indicador 32: Proximidade física com o cidadão

Gestor: Secretário de Acompanhamento Documental e Processual

Propósito: Incentivar a aproximação física do MPF com o cidadão de maneira planejada

Descrição: Medir a distância média ponderada, conforme critérios demográfi cos, entre a sede 

do município e a da PRM ou PR.

Fórmula: (Nº de municípios com a presença direta ou indireta do MPF/ Nº de 

municípios)*100

Meta: Em fase de estudo

Unidade de medida: Percentual

Fonte de informação: Avaliar

Freqüência de mensuração: Anual

Polaridade: Quanto maior, melhor

Previsão de início de mensuração: Fevereiro – 2013

Indicador 32: Proximidade física com o cidadão
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Desenvolver* 

Projeto já em andamento sob a gerência da Secretaria de Gestão de Pessoas. Objetiva intensifi car 

ações de treinamento, desenvolvimento e educação, necessárias à atuação do MPF e alinhadas 

ao PEI. Além disso, pretende-se capacitar todos os procuradores-chefes na área de gestão 

administrativa, com vistas a propor um alinhamento da gestão orçamentária e fi nanceira ao PEI.

Interlocução institucional* 

Projeto voltado à criação de regulamentos, métodos e mecanismos de diálogo institucional 

no âmbito das unidades do MPF, com representantes dos Poderes Judiciário, Legislativo e 

Executivo, bem como com a sociedade civil e a comunidade internacional. Visa também 

favorecer uma melhor interação da Instituição com as propostas legislativas e criar instrumentos 

de atuação que a capacitem para maiores contribuições ao processo legislativo, inclusive no que 

diz respeito à redação de anteprojetos de lei e notas técnicas.

Ouvidoria e Salas de Atendimento ao Cidadão* 

Projeto destinado à implantação de política de atendimento ao cidadão e à criação das denominadas 

“Salas de Atendimento ao Cidadão” nas unidades do MPF. Prevê a identifi cação das necessidades 

e das demandas dos cidadãos, com o intuito de buscar soluções para as questões apresentadas, 

assim como de oferecer informações e sugestões cabíveis, criando um canal de comunicação 

entre a Instituição e a sociedade, visando ao aperfeiçoamento dos serviços prestados.

Sistemas de Informações Gerenciais* 

Projeto que implementa o uso de inteligência corporativa por meio da ferramenta Business 

Intelligence (BI), com vistas a aperfeiçoar a gestão orçamentário-fi nanceira, gestão de recursos 

humanos, os contratos e ativos das unidades do MPF. Também tem por escopo consolidar 

informações operacionais de bancos de dados existentes para subsidiar a tomada de decisões 

gerenciais e estratégicas, organizar e aperfeiçoar dados estatísticos referentes aos feitos judiciais 

e extrajudiciais.

Fortalecimento da ASSPA * 

Projeto destinado ao fortalecimento, estruturação e ampliação da Assessoria de Pesquisa e Análise 

(ASSPA) nas unidades do MPF, inclusive mediante investimento em sistemas de informação, 

expansão da base de dados e convênios, dotação de quadro adequado e maior capilarização.

Sistema pericial fl exível* 

Projeto que visa à criação de um sistema pericial racional e fl exível, de modo a atender às 

especifi cidades locais e à variação de demandas, proporcionando, mediante boas práticas, o 

apoio técnico especializado e adequado à atividade fi nalística.

Processo eletrônico * 

Projeto destinado à implementação adequada do processo eletrônico nas unidades do MPF, 

bem como à tramitação desses processos entre a Instituição e os órgãos do Poder Judiciário.

Institucionalização da Política de Comunicação* 

Projeto que objetiva estabelecer uma Política de Comunicação Nacional, baseada na elaboração 

participativa de membros, assessores de comunicação e representantes das áreas de gestão 

de pessoas, tecnologia da informação e administração, garantindo a identidade e a imagem 

institucional do MPF. Abrange a unifi cação dos sites das unidades do MPF em um único portal 

com canais específi cos no mesmo padrão; a estruturação da intranet, tornando-a um veículo 

mais atraente e amigável; a reformulação da rádio interna, estendendo-a a toda a Instituição; 

bem como a criação de rede de comunicação audiovisual.

Assessoria de Gestão da Estratégia no MPF* 

Projeto destinado à implantação de assessoria para gestão da estratégia em cada unidade, 

englobando o monitoramento da sua execução e dos projetos estratégicos, a sua disseminação 

e a elaboração dos atos normativos e modelos de documentos pertinentes.

Gestão socioambiental* 

Projeto voltado à promoção de ações e desenvolvimento de atitudes que, seguindo as diretrizes 

da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), assegurem o uso racional dos recursos, 

a gestão adequada dos resíduos, licitações sustentáveis, qualidade de vida no trabalho, 

sensibilização e capacitação de membros e servidores.

Portal da Transparência * 

Projeto destinado a aperfeiçoar o Portal da Transparência do MPF, disponibilizando dados de 

ordem administrativa e de atuação institucional de seus membros. 
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Wiki do MPF* 

Projeto voltado à implantação da tecnologia Wiki no MPF, que busca organizar, gerenciar e 

compartilhar o conhecimento acerca das atribuições, atividades e rotinas, entre membros e 

servidores do MPF, tornando o fl uxo de informações mais dinâmico e efi ciente. 

Segurança Institucional* 

Projeto, já em andamento, de implantação de Política de Segurança Institucional e elaboração 

do Plano de Segurança Institucional (PSI) com ações estratégicas e normas de segurança, 

abrangendo os grupos de medidas de segurança de áreas e instalações, recursos humanos, 

materiais e informações. Destacam-se os projetos de capacitação de pessoal, implementação de 

planos de segurança orgânica (PSOs) nas unidades e adoção de processos de gestão de riscos.

MPF Digital e Base Legis* 

Projeto que visa integrar as bibliotecas, organizando e recuperando dados e informações 

produzidas pelo MPF. 

Inquérito Civil Eletrônico* 

Projeto voltado a regulamentar e criar o sistema e-MPF, para o uso de meio eletrônico na 

abertura, instauração e tramitação de inquérito civil e de procedimento administrativo.

Abreviaturas e siglas

AMGE – Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica
ASSPA – Assessoria de Pesquisa e Análise
ASSART – Assessoria de Articulação Parlamentar
A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública
BI – Business Intelligence
BSC – Balanced Scorecard
CCR – Câmara de Coordenação e Revisão
CEA - Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura
CGMPF – Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal
CGE – Comitê de Gestão Estratégica
CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público
FGV – Fundação Getúlio Vargas
GPS – Software de Gestão de Pessoal
LOA – Lei Orçamentária Anual
MPF – Ministério Público Federal
PA – Procedimento Administrativo
PC – Painel de Contribuição
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PE – Planejamento Estratégico do MPF
PETI – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
PGR – Procuradoria-Geral da República
PPA – Plano Plurianual
PRM – Procuradoria da República no Município
PRR – Procuradoria Regional da República
PR – Procuradoria da República
PSI – Plano de Segurança Institucional
PSO – Plano de Segurança Orgânica
RAE - Reunião de Avaliação Estratégica
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SNP – Sistema Nacional de Pesquisa
SPO – Secretaria de Plano e Orçamentos
STF – Supremo Tribunal Federal
STJ – Superior Tribunal de Justiça
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta
TI – Tecnologia da Informação
USI – Unidade de Segurança Institucional
Wiki - Coleção de documentos em hipertexto








