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Unidades

• PGR

• 5  PRR

• 27 PR

• 242 PRM

Pessoas

• 1.087 membros

• 10.107 servidores

• 2.018 estagiários

• 2.302 terceirizados

Processos (2015)

• Extrajudiciais

• 32.972 Inquéritos civis e procedimentos preparatórios finalizados

• 2.580 Procedimentos Administrativos finalizados

• 7.770 Procedimentos Investigatórios do MP finalizados

• Judiciais

• 800.649 Processos cíveis devolvidos

• 557.686 Inquéritos Policiais devolvidos

Fonte: Ministério Público Um Retrato 2016, CNMP

MPF: um retrato



O planejamento estratégico do MPF

Planejamento Estratégico Institucional Desdobramento do 
Planejamento Estratégico Institucional

Modernização dos Gabinetes
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Planejamento Estratégico 
Institucional

Desdobramento
do Planejamento

Estratégico Institucional

Projeto de Modernização 
dos Gabinetes

• Diagnóstico da situação do 
MPF;

• Construção do Planejamento 
Estratégico Institucional rumo a 
2020; 

• Criação do Sistema Integrado 
de Gestão Estratégica e 
Governança (SIGE); 

• Regulamentação da gestão por 
projetos no MPF; e

• Criação do Escritório de 
Projetos do MPF.

• Planejamentos temáticos das 
Câmaras de Coordenação e 
Revisão e da Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão;

• Planos de ação da Função Eleitoral 
e da Corregedoria;

• Painéis de contribuição das PRs e 
PRRs; 

• Plano Estratégico de Tecnologia 
da Informação e Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação;

• Criação do escritório de processos 
do MPF

• Estruturar as Unidades de 
Gestão Estratégicas;

• Modernizar métodos de 
trabalho e aprimorar serviços 
disponibilizados aos gabinetes 
de membros;

• Ampliação do uso da gestão de 
projetos do MPF;

• Ampliação do uso da gestão de 
processos do MPF;

• Fortalecer a gestão e 
monitoramento da Imagem do 
MPF;

2015



1ª Onda: Elaboração do Plano Estratégico

Objetivos e Desafios:

● Aproximar-se e facilitar o acesso ao cidadão;

● Buscar maior efetividade e transparência;

● Otimizar recursos;

● Parceria e coordenação com outros órgãos;

● Proporcionar atuação célere.



Plano Estratégico Institucional 2011-2020



2ª Onda: Desdobramento da Estratégia (2012)



PETI



PETI

• Missão da TI:

Prover com excelência soluções de tecnologia da
informação e comunicação para o cumprimento da
missão institucional do Ministério Público Federal.

• Visão da TI:

Até 2020, ser reconhecida pela excelência de seus
serviços e soluções de tecnologia da informação e
comunicação, com atuação nacional unificada e
consolidar-se como área estratégica para o Ministério
Público Federal.



PETI – Mapa Estratégico



PETI – Indicadores



Modelo de Atuação



PDTI

• Metodologia
• Gestão de Demandas

• Acompanhamento e 
Execução do PDTI

• Planejamento de Projetos, 
Iniciativas e Ações de TIC 
• Governança de TI

• Atendimento ao Usuário

• Gestão da infraestrutura e da 
Segurança da Informação de 
TIC

• Informações Gerenciais – BI

• Sistemas de Informação

• TI Nacional

• Sustentação de Serviços e 
Soluções de TIC
• Governança de TI

• Atendimento ao Usuário

• Gestão da infraestrutura e da 
Segurança da Informação de 
TIC

• Informações Gerenciais – BI

• Sistemas de Informação

• TI Nacional

• Planejamento 
Orçamentário

• Resultados



Painel de Contribuição



Painel de Contribuição - Indicadores



Projetos – participação da STIC

* Foram descartados do gráfico 5 projetos cuja aferição de dados não pôde ser realizada via SIGOV. Também foram descartados 11 projetos 
com status de cancelado e 1 de não autorizado. 



Orçamento - Investimento



Orçamento - Custeio



Infraestrutura

Iniciativa/Projeto
2016

1º tri. 2º tri.

Implantação de Solução de Nuvem Privada do MPF 20,00% 55,00%

Implantação de solução de acesso, compartilhamento e 
colaboração de arquivos em nuvem (MPF Drive) 20,00% 50,00%

Implantação de datacenter secundário (site backup) 15,00% 50,00%

Nova Rede Sem Fio da PGR (Adquirir e implantar a Rede
Sem Fio PGR)

30,00% 60,00%

Modernização da solução de videoconferências.
(Aquisição de Solução de Videoconferência Nacional)

0,00% 60,00%

Prospecção e implantação de solução corporativa de
certificação digital interna

0,00% 15,00%



Nuvem

•Marcos
- Renovação do parque tecnológico de 
equipamentos de comunicação, armazenamento 
e servidores do datacenter PGR (12/2014 a 12/2016)

– Solução de comunicação em rede intersites
para conectividade com datacenter secundário 
(12/2015 a 12/2016)

– Solução de cópia de segurança integrada à 
solução de computação em nuvem (12/2016 a 

06/2017)

– Solução de computação em nuvem privada 
(12/2014 a 06/2017)



Segurança
Bloqueios nos IPS/IDS

SourceFire

1.092.837

McAfee 339.679

Total mensal 1.432.516

Média de bloqueios diária 46.210



Videoconferência



Dados e Informações Gerenciais

• Administração de bancos de dados do MPF
• Gestão dos modelos de dados da 

organização
• Desenvolvimento de soluções de Business 

Intelligence para o MPF

CDIG.JPG


Projetos Concluídos (11)

Ranking da Transparência: avaliação e reavaliação dos portais de transparência do Poder Executivo de todos os 5570
municípios e 27 estados;

BI Eleitoral: ferramenta para o GENAFE acompanhar a movimentação processual na respectiva temática;

BI Trabalho Escravo: ferramenta para acompanhamento da evolução dos feitos processuais na temática para prestação de
contas junto à Corte Interamericana;

BI de Feitos Criminais: iniciativa do GT da 2ª CCR para acompanhamento dos feitos em matéria criminal;

BI da Jurisprudência da 2ª CCR: ferramenta para acompanhamento dos processos que tramitam na Câmara;

Estatística de Produtividade de Membros: implementação da estatística definida pela Portaria 551;

Estatística de Processos por Assunto: implementação da estatística definida pela Resolução CNMP Nº 74;

BI da Ouvidoria: permitir o acompanhamento das manifestações encaminhadas à Ouvidoria do MPF;

BI do Sistema SAC: permitir o acompanhamento das manifestações encaminhadas pelos cidadãos;

Criação de relatórios para a Corregedoria referentes a promoção de membros;

BI do Sistema Único: criação de diversos painéis estatísticos ou planilhas sobre assuntos relacionados.

Elaboração de BI



Projetos/Iniciativas em andamento (7)

BI do MPEduc: acompanhamento das ações do projeto e a comparação com indicadores nacionais de
educação;

RaioX Bolsa Família: identificação de irregularidades no pagamento de benefícios nos anos de janeiro/2013
a maio/2016 onde foi apurado mais de R$ 3 bilhões em pagamentos suspeitos. Atualmente encontra-se na
fase emissão de recomendações para as prefeituras para que revisem os casos suspeitos. Até o dia 25/08
foram expedidas 4.309 recomendações;

Fornecedor Irregular: identificação de fornecedores que contrataram com a administração pública federal
no período em que encontrava-se sancionada. Foi apurado para os anos de 2010 a 2015 mais de R$ 400
milhões em contratos suspeito;

Portal da Transparência: adequação dos indicadores da atividade finalística com a versão atual do Manual
do CNMP;

Indicadores do MOGAB: construção de diversos relatórios identificados durante o projeto como úteis para
os membros;

Estatística do gabinete do Procurador-Geral da República: criar ferramenta de BI para facilitar a geração de
estatística da movimentação processual no Gabinete;

Estatística do gabinete do Procurador-Geral Eleitoral: criar ferramenta de BI para facilitar a gestão do
acervo dos feitos eleitorais.

Elaboração de BI



Projetos aprovados pelo SCP (3)

BI da Revisão da 3ª CCR: criar ferramenta de BI para medir o desempenho do processo de revisão da Câmara;

Gestão do Conhecimento da 6ª CCR: criar diversos indicadores para que a Câmara coordene melhor a atuação na
respectiva temática;

Sistemática de Monitoramento do Direito ao Início do Tratamento do Câncer;

Projetos/iniciativas em proposta (4)

Diagnóstico da Qualidade de Dados do Sistema Único com o objetivo de melhorar o cadastro de informações referentes
aos Processos Judiciais e Extrajudiciais;

Acompanhamento da implantação do Sistema Nacional de Informações Territoriais;

Sistema de Apoio ao GT da Dívida Pública;

BI Crimes Previdenciários: realizar o cruzamento de dados para permitir a identificação de casos de concessão de
benefícios fraudulentos.

Elaboração de BI



• Portaria nº 1.060, de 16 de novembro de 2015 - Institui Comissão 
para contratação de Solução Corporativa Big Data.

• Objetivos:
•Abordar dados de forma confiável e rápida;
•Fornecer subsídios para a tomada de decisões estratégicas.

• Fase atual: conclusão do termo de referência para subsidiar a 
licitação.

Big Data

Big Data



Sistemas Corporativos

SUBSC.JPG


Processo Extrajudicial 
Eletrônico

Processo Judicial 
Eletrônico 

• Implantação do procedimento eletrônico em todas as 

classes do extrajudicial – tramitação totalmente 

eletrônica 

• Conclusão do desenvolvimento das funcionalidades 

priorizadas em dez/16

• Implantação gradativa a partir de jan/17

• Em avaliação a substituição do SEI para uso nos 

processos administrativos

Processo Eletrônico: Implantação plena do Único

Implantação do Modelo Nacional de 
Interoperabilidade com os TRF nas 5 regiões 
até dez/16

Obs.: Novas classes processuais serão agregadas à 
medida que forem implementadas pelo Judiciário



Certificação digital



Fortalecimento dos planos de 
comunicação e treinamento 

permanente do Único

Confiabilidade dos dados: 
correção de erros de 

alimentação do sistema

Análise e definição dos relatórios 
gerenciais da área finalística

Revisão dos indicadores 
estratégicos finalísticos

Sistemas de informações gerenciais



1. Equipe volante;

2. Força- tarefa (especialização por complexidade e matéria);

3. Mentoria;

4. Reorganização da distribuição e vinculação dos ofícios;

5. Especialização por padrões temáticos de atuação;

6. Banco de teses;

7. Serviços administrativos compartilhados;

8. Serviço de apoio para tratativa de alto volume recorrente;

9. Atuação plena de apoio jurídico e trâmite processual;

10. Monitoramento da produtividade de equipes nos ofícios.

Revisão dos modelos de organização do trabalho



Obrigado!

Cristiano Rocha Heckert
cristianoheckert@mpf.mp.br

(61) 3105-5859

http://www.mpf.mp.br/conheca-o-mpf/gestao-estrategica-e-

modernizacao-do-mpf


