
 

 

 

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS [RESULTADOS INSTITUCIONAIS] 

Contribuir para o 
aperfeiçoamento 

do regime 
democrático 

Assegurar o 
respeito aos 
direitos da 
criança e 

adolescente, do 
idoso e da pessoa 
com deficiência 

Promover a 
igualdade, a 

inclusão social e 
assegurar o 
respeito às 

comunidades 
tradicionais. 

Assegurar o 
direito à 

educação, à 
saúde e ao 

trabalho digno 

Zelar pela defesa 
e proteção do 

meio ambiente e 
desenvolvimento 

sustentável 

Combater a 
improbidade 

administrativa e 
defender o 
patrimônio 

público, social, 
histórico e 

cultural 

Assegurar a 
defesa dos 
direitos do 

consumidor e 
proteger a ordem 

econômica e 
financeira 

Atuar na 
prevenção e 
repressão do 

trabalho escravo 
e tráfico de 

pessoas 

Fortalecer o 
controle externo 

da atividade 
policial 

Aperfeiçoar o 
sistema prisional 

e as medidas 
alternativas 

Atuar na 
prevenção e 
repressão da 
criminalidade 
organizada, 

tráfico de drogas 
e crimes de 
fronteira. 

Fortalecer a 
prevenção e 
repressão de 

crimes graves, 
tanto comuns 
como militares 

Iniciativas 
Institucionais 

Somatório: palestras, projetos, eventos, 
participação e criação de grupo de 

atuação e trabalho, participação e criação 
de comissões, ICs e outros procedimentos 

+ TACs firmados. 

X X X X X X X X   X X 

Atuação 
Institucional 

Extrajudicial Cível 

Média aritmética das relações entre o 
número de ações judiciais propostas, 

Audiências Públicas, Recomendações e 
TACs firmados e o número de inquéritos 

civis e outros procedimentos instaurados. 

 X X X X X X X     

Atuação 
Institucional 
Extrajudicial 

Criminal 

Média aritmética das relações entre o 
número de denúncias apresentadas e o 
número total de inquéritos arquivados. 

          X X 

Atuação 
Institucional 

Judicial 

Relação entre a soma de sentenças / 
acórdãos favoráveis e parcialmente 
favoráveis e o total de sentenças / 

acórdãos desfavoráveis. 

 X   X X  X   X X 

Atuação 
Institucional 

Judicial Eleitoral 

Somatório das ações eleitorais ajuizadas e 
recursos voltados ao aperfeiçoamento do 

regime democrático. 
X            

Atuação 
Institucional no 

Controle Externo 

Relação entre o número de 
procedimentos investigatórios criminais e 
de improbidade em desfavor de policiais 

no ano e no ano anterior. 

        X    

Atuação 
Institucional na 

defesa dos direitos 
fundamentais 

Relação entre o número de inspeções em 
unidades policiais e o total de unidades 
policiais do país, estratificado por ramo. 

        X    

Atuação 
Institucional no 

inquérito policial 

Relação entre o número de baixas com 
diligencias e o número de baixas sem 

diligencias. (Taxonomia: 920.258 e 
920.589). 

        X    

Atuação 
Institucional no 

sistema prisional 

Relação entre o número de avaliações das 
fiscalizações mensais/anuais nos 

estabelecimentos penais e o total de 
estabelecimentos penais do país. 

         X   
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Contribuir para o 
aperfeiçoamento do regime 
democrático 

Atuar para que o cidadão tenha plenas 
condições de exercício da soberania popular, 
através da manifestação livre de seus direitos 
políticos, especialmente atentando para a 
regularidade do processo eleitoral. 

Iniciativas Institucionais 
Medir, por meio de iniciativas 

executadas, no aperfeiçoamento do 
REGIME DEMOCRÁTICO. 

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São 
consideradas iniciativas: palestras, projetos, eventos, 
participação e criação de grupo de atuação e trabalho, 
participação e criação de comissões, ICs e outros 
procedimentos + TACs firmados. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Atuação Institucional Judicial 
Eleitoral 

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, no aperfeiçoamento do 

REGIME DEMOCRÁTICO. 

Somatório das ações eleitorais ajuizadas e recursos 
voltados ao aperfeiçoamento do REGIME 
DEMOCRÁTICO. Os números deverão ser 
estratificados em número de ações e número de 
recursos.  

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Assegurar o respeito aos 
direitos da criança e 
adolescente, do idoso e da 
pessoa com deficiência 

Assegurar a proteção das pessoas em situação 
de vulnerabilidade, em especial crianças, 
adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, 
de forma a propiciar condições de máxima 
igualdade para o exercício pleno da cidadania. 

Iniciativas Institucionais 

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 
defesa dos direitos da criança e 

adolescente, do idoso e da pessoa com 
deficiência. 

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São 
consideradas iniciativas: palestras, projetos, eventos, 
participação e criação de grupo de atuação e trabalho, 
participação e criação de comissões, ICs e outros 
procedimentos + TACs firmados. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Atuação Institucional Extrajudicial 
Cível 

Medir a atuação do MP na defesa dos 
direitos da criança e adolescente, do 
idoso e da pessoa com deficiência. 

Média aritmética das relações entre o número de 
ações judiciais propostas, Audiências Públicas, 
Recomendações e TACs firmados e o número de 
inquéritos civis e outros procedimentos instaurados, 
nos seguintes critérios individualmente: 
 Critério1 – DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 Critério2 – DIREITOS DO IDOSO  
 Critério3 – DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

POSITIVA 
CNMP 

(Nova Resolução 
32 e 33) 

Mensal 

Atuação Institucional Judicial 
Medir as decisões judiciais favoráveis à 

atuação do MP. 

Relação entre a soma de sentenças / acórdãos 
favoráveis e parcialmente favoráveis e o total de 
sentenças / acórdãos desfavoráveis, nos seguintes 
critérios individualmente: 
 Critério1 – DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 Critério2 – DIREITOS DO IDOSO  
 Critério3 – DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

POSITIVA 
CNMP 

(Nova Resolução 
32 e 33) 

Mensal 

Promover a igualdade, a 
inclusão social e assegurar o 
respeito às comunidades 
tradicionais. 

Fomentar o reconhecimento de igualdade de 
condições para todos, de inclusão social dos 
excluídos, repudiando qualquer forma de 
preconceito ou discriminação, bem como 
garantindo o pleno direito de diferenças que 
possuem as comunidades tradicionais.  

Atuação Institucional Extrajudicial 
Cível 

Medir a atuação do MP na defesa da 
igualdade, a inclusão social e assegurar 

o respeito às comunidades 
tradicionais. 

Média aritmética das relações entre o número de 
ações judiciais propostas, Audiências Públicas, 
Recomendações e TACs firmados e o número de 
inquéritos civis e outros procedimentos instaurados, 
nos seguintes critérios individualmente: 
 Critério1 – IGUALDADE E INCLUSÃO SOCIAL; 
 Critério2 – RESPEITO ÀS COMUNIDADES 

TRADICIONAIS. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Iniciativas Institucionais 

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 

defesa da igualdade, a inclusão social e 
assegurar o respeito às comunidades 

tradicionais. 

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São 
consideradas iniciativas: palestras, projetos, eventos, 
participação e criação de grupo de atuação e trabalho, 
participação e criação de comissões, ICs e outros 
procedimentos + TACs firmados. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Assegurar o direito à educação, 
à saúde e ao trabalho digno 
 

Assegurar para que todos tenham o acesso a 
educação, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Garantir que todos tenham acesso universal e 
igualitário às ações e serviços de saúde. 

Atuação Institucional Extrajudicial 
Cível 

Medir a atuação do MP na defesa do 
direito à educação, à saúde e ao 

trabalho digno. 

Média aritmética das relações entre o número de 
ações judiciais propostas, Audiências Públicas, 
Recomendações e TACs firmados e o número de 
inquéritos civis e outros procedimentos instaurados, 
nos seguintes critérios individualmente: 
 Critério1 – DEFESA DO DIREITO À EDUCAÇÃO; 

POSITIVA 
CNMP 

(Nova Resolução 
32 e 33) 

Mensal 
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Garantir as condições dignas de trabalho, de 
forma a assegurar as condições de saúde e 
segurança do trabalhador, humanizando as 
relações de trabalho. 

 Critério2 – DEFESA DO DIREITO À SAÚDE; 
 Critério3 – DEFESA DO DIREITO AO TRABALHO 

DIGNO. 

Iniciativas Institucionais 

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 

defesa do direito à educação, à saúde 
e ao trabalho digno. 

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São 
consideradas iniciativas: palestras, projetos, eventos, 
participação e criação de grupo de atuação e trabalho, 
participação e criação de comissões, ICs e outros 
procedimentos + TACs firmados. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Zelar pela defesa e proteção do 
meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável 
 

Garantir a todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, essencial à sadia 
qualidade de vida, defendendo-o e 
preservando-o para as presentes e futuras 
gerações. Fomentar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes. Zelar para que o 
desenvolvimento econômico observe a defesa 
do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado, conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação.  

Atuação Institucional Extrajudicial 
Cível 

Medir a atuação do MP na defesa e 
proteção do meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável. 

Média aritmética das relações entre o número de 
ações judiciais propostas, Audiências Públicas, 
Recomendações e TACs firmados e o número de 
inquéritos civis e outros procedimentos instaurados. 

POSITIVA 
CNMP 

(Nova Resolução 
32 e 33) 

Mensal 

Atuação Institucional Judicial 
Medir as decisões judiciais favoráveis à 

atuação do MP. 

Relação entre a soma de sentenças / acórdãos 
favoráveis e parcialmente favoráveis e o total de 
sentenças / acórdãos desfavoráveis. 

POSITIVA 
CNMP 

(Nova Resolução 
32 e 33) 

Mensal 

Iniciativas Institucionais 

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 

defesa e proteção do meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável. 

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São 
consideradas iniciativas: palestras, projetos, eventos, 
participação e criação de grupo de atuação e trabalho, 
participação e criação de comissões, ICs e outros 
procedimentos + TACs firmados. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Combater a improbidade 
administrativa e defender o 
patrimônio público, social, 
histórico e cultural 
 

Assegurar que os atos de improbidade 
administrativa sejam adequadamente punidos, 
buscando o ressarcimento ao erário. Preservar 
o patrimônio público, social, cultural e histórico 
brasileiro, incluindo os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação e à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira.  

Iniciativas Institucionais 

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 

defesa do patrimônio público, social, 
histórico e cultural. 

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São 
consideradas iniciativas: palestras, projetos, eventos, 
participação e criação de grupo de atuação e trabalho, 
participação e criação de comissões, ICs e outros 
procedimentos + TACs firmados. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Atuação Institucional Judicial 
Medir as decisões judiciais favoráveis à 

atuação do MP. 

Relação entre a soma de sentenças / acórdãos 
favoráveis e parcialmente favoráveis e o total de 
sentenças / acórdãos desfavoráveis 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Atuação Institucional Extrajudicial 
Cível 

Medir a atuação do MP no combate a 
improbidade administrativa e defesa 

do patrimônio público, social, histórico 
e cultural. 

Média aritmética das relações entre o número de 
ações judiciais propostas, Audiências Públicas, 
Recomendações e TACs firmados e o número de 
inquéritos civis e outros procedimentos instaurados, 
nos seguintes critérios individualmente: 
 Critério1 – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; 
 Critério2 – PATRIMÔNIO PÚBLICO, SOCIAL, 

HISTÓRICO E CULTURAL. 

POSITIVA 

CNMP 
(IMPROBIDADE - 
Nova Resolução 

32 e 33) 
MPs 

(PATRIMÔNIO - 
Parte nas Tabelas 

Unificadas) 

Semestral 

Assegurar a defesa dos direitos 
do consumidor e proteger a 
ordem econômica e financeira 
 

Garantir que a ordem econômica e financeira 
valorize o trabalho humano e a livre iniciativa, 
bem como assegure a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, 
observando-se a condição de vulnerabilidade 
do consumidor.  

Atuação Institucional Extrajudicial 
Cível 

Medir a atuação do MP na defesa dos 
direito do consumidor e ordem 

econômica e financeira. 

Média aritmética das relações entre o número de 
ações judiciais propostas, Audiências Públicas, 
Recomendações e TACs firmados e o número de 
inquéritos civis e outros procedimentos instaurados, 
nos seguintes critérios individualmente: 
 Critério1 – DIREITO DO CONSUMIDOR; 
 Critério2 – ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA. 

POSITIVA 

CNMP 
(CONSUMIDOR - 
Nova Resolução 

32 e 33) 
MPs 

(ECONÔMICA E 
FINANCEIRA - 

Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Iniciativas Institucionais 

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 

defesa dos direitos do consumidor e 
proteger a ordem econômica e 

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São 
consideradas iniciativas: palestras, projetos, eventos, 
participação e criação de grupo de atuação e trabalho, 
participação e criação de comissões, ICs e outros 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 



 

 

Planejamento Estratégico Ministério Público Brasileiro – Indicadores Estratégicos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO INDICADOR FINALIDADE DO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO POLARIDADE FONTE FREQUÊNCIA 

financeira. procedimentos + TACs firmados. 

Atuar na prevenção e 
repressão do trabalho escravo 
e tráfico de pessoas 
 

Combater a prática do trabalho escravo, bem 
como o tráfico irregular de pessoas, garantindo 
a observância do princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana e a plena 
realização da cidadania.  

Atuação Institucional Extrajudicial 
Cível 

Medir a atuação do MP na prevenção 
e repressão do trabalho escravo e 

tráfico de pessoas. 

Média aritmética das relações entre o número de 
ações judiciais propostas, Audiências Públicas, 
Recomendações e TACs firmados e o número de 
inquéritos civis e outros procedimentos instaurados, 
nos seguintes critérios individualmente: 
 Critério1 – TRABALHO ESCRAVO; 
 Critério2 – TRÁFICO DE PESSOAS. 

POSITIVA 
CNMP 

(Nova Resolução 
32 e 33) 

Mensal 

Iniciativas Institucionais 

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 

prevenção e repressão do trabalho 
escravo e tráfico de pessoas. 

Somatório das iniciativas voltadas à temática. São 
consideradas iniciativas os procedimentos da atuação 
extrajudicial do MP: reuniões, palestras, projetos, 
eventos, participação e criação de grupo de atuação e 
trabalho, participação e criação de comissões 
(incluindo acompanhamento das vítimas), órgão 
colegiados, ICs + TACs firmados. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Atuação Institucional Judicial 
Medir as decisões judiciais favoráveis à 

atuação do MP. 

Relação entre a soma de sentenças / acórdãos 
favoráveis e parcialmente favoráveis e o total de 
sentenças / acórdãos desfavoráveis, nos seguintes 
critérios individualmente: 
 Critério1 – TRABALHO ESCRAVO; 
 Critério2 – TRÁFICO DE PESSOAS. 

POSITIVA 
CNMP 

(Nova Resolução 
32 e 33) 

Mensal 

Fortalecer o controle externo 
da atividade policial 
 

Assegurar a plenitude da atuação ministerial no 
controle externo da atividade policial, visando a 
observância dos direitos e garantias 
fundamentais do cidadão, bem como a 
eficiência do trabalho policial. 

Atuação Institucional no Controle 
Externo 

Medir a atuação do MP sobre o 
exercício da atividade policial. 

Relação entre o número de procedimentos 
investigatórios criminais e de improbidade em 
desfavor de policiais no ano e no ano anterior. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Atuação Institucional na defesa 
dos direitos fundamentais 

Medir a atuação do MP em unidades 
policiais, visando sua adequação aos 

direitos humanos. 

Relação entre o número de inspeções em unidades 
policiais e o total de unidades policiais do país, 
estratificado por ramo. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Atuação Institucional no 
inquérito policial 

Medir atuação do MP no inquérito 
policial. 

Relação entre o número de baixas com diligencias e o 
número de baixas sem diligencias. (Taxonomia: 
920.258 e 920.589). 

POSITIVA 
CNMP 

(Nova Resolução 
32 e 33) 

Mensal 

Aperfeiçoar o sistema prisional 
e as medidas alternativas 
 

Assegurar que o sistema prisional e as medidas 
alternativas sejam corretas e justamente 
aplicadas, garantindo o respeito aos direitos 
humanos e visando à prevenção da 
criminalidade. 

Atuação Institucional no sistema 
prisional 

Medir a atuação do MP no sistema 
prisional, visando sua adequação aos 

direitos humanos. 

Relação entre o número de avaliações das 
fiscalizações mensais/anuais nos estabelecimentos 
penais e o total de estabelecimentos penais do país. 

POSITIVA 
CNMP 

(Resolução 56) 
Mensal 

Atuar na prevenção e 
repressão da criminalidade 
organizada, tráfico de drogas e 
crimes de fronteira. 
 

Reforçar a atuação ministerial na investigação e 
combate à atuação da criminalidade 
organizada, de forma a intensificar a prevenção 
e repressão dos atos ilícitos, praticados por 
elas, em especial, quando relacionadas ao 
tráfico de drogas e crimes de fronteira. 

Atuação Institucional Extrajudicial 
Criminal 

Medir a atuação do MP na prevenção 
e repressão da criminalidade 

organizada, tráfico de drogas e crimes 
de fronteira. 

Média aritmética das relações entre o número de 
denúncias apresentadas e o número total de 
inquéritos arquivados, nos seguintes critérios 
individualmente: 
 Critério1 – CRIME ORGANIZADO (Lei Federal 

9.034); 
 Critério2 – TRÁFICO DE DROGAS; 
 Critério3 – CRIME DE FRONTEIRA. 

POSITIVA 

CNMP 
(TRÁFICO DE 

DROGAS - Nova 
Resolução 32 e 

33) 
MPs 

(CRIME 
ORGANIZADO E 

FRONTEIRA - 
Parte nas Tabelas 

Unificadas) 

Semestral 

Iniciativas Institucionais 

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 

repressão de e repressão de 
criminalidade organizada, tráfico de 

drogas e crimes de fronteira. 

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São 
consideradas iniciativas: palestras, projetos, eventos, 
participação e criação de grupo de atuação e trabalho, 
participação e criação de comissões, ICs e outros 
procedimentos + TACs firmados. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 
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Atuação Institucional Judicial 
Medir as decisões judiciais favoráveis à 

atuação do MP. 

Relação entre a soma de sentenças / acórdãos 
favoráveis e parcialmente favoráveis e o total de 
sentenças / acórdãos desfavoráveis, nos seguintes 
critérios individualmente: 
 Critério1 – CRIME ORGANIZADO (Lei Federal 

9.034); 
 Critério2 – TRÁFICO DE DROGAS;  
 Critério3 – CRIME DE FRONTEIRA. 

POSITIVA 

CNMP 
(TRÁFICO DE 

DROGAS - Nova 
Resolução 32 e 

33) 
MPs 

(CRIME 
ORGANIZADO E 

FRONTEIRA - 
Parte nas Tabelas 

Unificadas) 

Semestral 

Fortalecer a prevenção e 
repressão de crimes graves, 
tanto comuns como militares 

Fomentar a atuação ministerial no combate aos 
crimes que atingem com maior intensidade a 
sociedade e os direitos fundamentais, como os 
crimes violentos ou de maior lesividade 
econômica-social. 

Atuação Institucional Extrajudicial 
Criminal 

Medir a atuação do MP na prevenção 
e repressão da criminalidade 

organizada, tráfico de drogas e crimes 
de fronteira. 

Média aritmética das relações entre o número de 
denúncias apresentadas e o número total de 
inquéritos arquivados, nos seguintes critérios 
individualmente: 
 Critério1 – CRIMES GRAVES; 
 Critério2 – HOMICÍDIOS. 
 Critério3 – CORRUPÇÃO. 
OBS.: o rol de crimes graves será definido no âmbito 
de cada MP.  

POSITIVA 

CNMP 
(CORRUPÇÃO - 
Nova Resolução 

32 e 33) 
CNMP 

(CRIMES GRAVES, 
após definição de 
cada MP - Nova 
Resolução 32 e 

33) 

Mensal 

Iniciativas Institucionais 

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 

repressão de e repressão a crimes 
graves, homicídios e corrupção. 

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São 
consideradas iniciativas: palestras, projetos, eventos, 
participação e criação de grupo de atuação e trabalho, 
participação e criação de comissões, ICs e outros 
procedimentos + TACs firmados. 

POSITIVA 
MPs 

(Parte nas Tabelas 
Unificadas) 

Semestral 

Atuação Institucional Judicial 
Medir as decisões judiciais favoráveis à 

atuação do MP. 

Relação entre a soma de sentenças / acórdãos 
favoráveis e parcialmente favoráveis e o total de 
sentenças / acórdãos desfavoráveis, nos seguintes 
critérios individualmente: 
 Critério1 – CRIMES GRAVES; 
 Critério2 – HOMICÍDIOS. 
 Critério3 – CORRUPÇÃO. 
OBS.: o rol de crimes graves será definido no âmbito 
de cada MP. 

POSITIVA 

CNMP 
(CRIMES GRAVES, 
após definição de 
cada MP - Nova 
Resolução 32 e 

33) 

Mensal 

Fortalecer a atuação integrada 
do Ministério Público 
 

Fortalecer a estratégia de integração e unidade 
entre os Ministérios Públicos dos Estados e da 
União, considerando a multiplicidade de 
atuações e visando uma uniformidade nas suas 
ações, sem prejuízo da independência funcional 
de seus membros. 

Integração aos Programas 
Nacionais 

Medir a aderência do MP aos 
Programas Nacionais do MP. 

Relação entre o número de MP que aderem aos 
Programas Nacionais do CNMP e o número total de 
MP. 

POSITIVA CNMP Trimestral 

Integração aos Programas Locais 
Medir a realização de iniciativas 

realizadas entre MPs. 
Relação entre o número de MP que firmaram 
programas entre si e o número total de MP. 

POSITIVA MP Semestral 

Construir práticas uniformes 

Construir mecanismos, grupos de atuação e 
ferramentas de atuação institucional uniforme, 
agregando boas práticas e experiências dos 
Ministérios Públicos dos Estados e da União. 

Práticas Uniformes 
Medir o percentual de práticas 

uniformizadas no âmbito do MP. 
Relação entre o número de práticas uniformizadas no 
âmbito do MP e o total de práticas identificadas. 

POSITIVA MP Semestral 

Fomentar a integração de 
banco de dados 

Estimular a integração dos bancos de dados das 
unidades do Ministério Público, construindo 
mecanismos de busca em múltiplos bancos de 
dados. Estabelecer padrões tecnológicos a 

Integração de Banco de Dados 
Medir o nível de integração dos bancos 

de dados no âmbito do MP. 

Média aritmética das notas atribuídas ao nível de 
integração no MP. Faixa de avaliação:  
 Nota 0 – Não existe compartilhamento da base de 

dados; 

POSITIVA MP Semestral 
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serem implementados pelas unidades que 
permitam a interoperabilidade de sistemas 
heterogêneos.  

 Nota 5 – Existe compartilhamento da base de 
dados com um MP; 

 Nota 10 – Existe compartilhamento da base de 
dados com mais de um MP. 

Defender as prerrogativas 
institucionais 

Fomentar, ampliar e garantir as prerrogativas e 
funções do Membro do Ministério Público. 
Numa visão democrática e Institucional 
entende-se por prerrogativa os direitos e 
garantias exclusivos e indispensáveis ao 
exercício da profissão no interesse social, ou 
ainda, os instrumentos legais específicos e 
fundamentais destinados ao pleno exercício 
das funções Ministeriais. 

Defesa Institucional 
Medir a formalização da comissão de 

defesa das prerrogativas institucionais 
pelo MP. 

Média aritmética das notas atribuídas à Comissão 
especifica para fomento, ampliação e garantia das 
prerrogativas institucionais. Faixa de avaliação: 
Faixa de avaliação:  
 Nota 0 – não existe formalizado na instituição; 
 Nota 1 – existe, mas se reúne menos de três vezes 

ao ano; 
 Nota 3 – existe, reúne-se três vezes ou mais ao 

ano; 
 Nota 5 – existe, reúne-se três vezes ou mais ao 

ano, inclusive com comissões de outros MP. 

POSITIVA MP Semestral 

Ampliar a atuação extrajudicial 
como forma de pacificação de 
conflitos 
 

Incentivar os meios alternativos de solução de 
conflitos nos procedimentos com atuação 
extrajudicial do Ministério Público. 

Soluções Extrajudiciais 
Medir a atuação do MP por meio de 

ações extrajudiciais. 

Relação entre o número de soluções extrajudiciais (nº 
TACs firmados + nº recomendações) e o número de 
ciências favoráveis e parcialmente favoráveis de 
sentenças em ACPs. 

POSITIVA CNMP Mensal 

Atuação Extrajudicial Medir a atuação extrajudicial do MP. 
Somatório do número de ICPs e outros procedimentos 
instaurados. 

POSITIVA CNMP Mensal 

Atuar de forma proativa, 
efetiva, preventiva e 
resolutiva, respeitando as 
competências constitucionais 

Fortalecer a atuação preventiva do Ministério 
Público a partir de suas iniciativas e do 
conhecimento da realidade, objetivando 
resultados efetivos e responsáveis.  Incentivar a 
instalação de núcleos de mediação processual e 
extraprocessual. Buscar a ampliação dos 
instrumentos de solução de controvérsias 
judiciais e extrajudiciais pelo Ministério Público, 
nas esferas cíveis, criminais e de improbidade. 

Atuação Proativa 
Medir a utilização dos meios para 

atuação proativa do MP. 

Média aritmética das notas atribuídas aos 
instrumentos disponíveis para atuação resolutiva, 
preventiva e efetiva existente no MP para os critérios 
abaixo: 
 Critério1 – Audiências Públicas; 
 Critério2 – Mediações; 
 Critério3 – Recomendações. 
Faixa de avaliação:  
 Nota 0 – Não é realizado; 
 Nota 1 – É realizado, mas não em todas as 

Promotorias (MPEs) / Procuradorias (MPU); 
 Nota 3 – É realizado regularmente em todas as 

Promotorias (MPEs) / Procuradorias (MPU). 

POSITIVA MP Semestral 

Acesso a Informações 

Medir a disponibilidade dos 
instrumentos para obtenção de 
informações visando a atuação 
resolutiva, preventiva e efetiva 

existente no MP. 

Média aritmética das notas atribuídas aos 
instrumentos disponíveis para obtenção de 
informações junto a outras instituições visando à 
atuação resolutiva, preventiva e efetiva existente no 
MP para os critérios abaixo: 
 Critério1 – DETRAN; 
 Critério2 – Tribunal de Contas; 
 Critério3 – Controladoria Geral; 
 Critério4 – Polícias; 
 Critério5 – INFOSEG; 
 Critério6 – Receita Federal do Brasil; 
 Critério7 – Secretaria de Fazenda Estadual; 
 Critério8 – Cadastro de Eleitores (TRE); 
 Critério9 – Junta Comercial; 
 Critério10 – Cartórios de Registro. 
Faixa de avaliação:  
 Nota 0 – comunicação por ofício; 

POSITIVA MP Semestral 
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 Nota 1 – comunicação por meio eletrônico (e-mail); 
 Nota 3 – acesso parcial ao banco de dados; 
 Nota 5 – acesso total ao banco de dados. 

Celeridade Procedimental 
 

Promover maior celeridade no andamento e 
conclusão dos procedimentos que tramitam na 
atividade-fim do Ministério Público.  

Eficácia Procedimental 
Aferir a eficácia do andamento e 

conclusão de procedimentos 
extrajudiciais do MP. 

Relação entre o número de procedimentos 
extrajudiciais devolvidos e o número total de 
procedimentos extrajudiciais recebidos (Norma 33). 

POSITIVA CNMP Mensal 

Medição de Tramitação 
Extrajudicial 

Medir o número de MPs que fazem 
controle do tempo de tramitação de 

procedimentos extrajudiciais. 

Média ponderada dos seguintes critérios: 
 Critério 1 (15%) – mede o tempo de tramitação dos 

inquéritos policiais (código da taxonomia); 
 Critério 2 (35%) – mede o tempo entre a última 

entrada no MP do inquérito e a oferta da denúncia; 
 Critério 3 (50%) – mede o tempo de tramitação dos 

procedimentos extrajudiciais do MP. 
Faixa de avaliação:  
 Nota0 – não mensura; 
 Nota1 – mensura em alguns casos; 
 Nota3 – mensura em todos os casos. 

POSITIVA MP Semestral 

Fortalecer a comunicação 
institucional 
 

Ampliar canais de comunicação externo 
fazendo o Ministério Público e suas atribuições 
mais conhecidas do cidadão, de forma a 
garantir a visibilidade dos resultados 
institucionais. Estabelecer um processo 
permanente de comunicação da Instituição 
com a sociedade civil organizada como forma 
de entender melhor as demandas coletivas. 
Criar instâncias de comunicação interna 
periódica entre vários níveis, envolvendo a 
todos no ambiente de trabalho. 

MP na Mídia 
Aferir o modo como o MP vem sendo 

retratado na mídia. 
Número de matérias jornalísticas que mencionam o 
MP, para o período. 

POSITIVA MP Semestral 

Estrutura de Comunicação 
Medir a estrutura disponível para a 

comunicação nos MP. 

Média aritmética das notas atribuídas à estrutura de 
comunicação existente no MP para os critérios abaixo: 
 Critério1 – Orçamento específico para a 

comunicação; 
 Critério2 – Pessoal com formação em comunicação 

social; 
 Critério3 – Equipamentos e softwares específicos 

para comunicação; 
 Critério4 – Política / plano de comunicação; 
 Critério5 – Formalização da área de comunicação 

na estrutura organizacional; 
 Critério6 – Mensuração das inserções no MP na 

mídia. 
Faixa de avaliação:  
 Nota 0 – não existe; 
 Nota 1 – existe, mas com recursos (pessoas, 

equipamentos, matéria prima, etc.) insuficientes; 
 Nota 3 – existe, com os recursos (pessoas, 

equipamentos, matéria prima, etc.) necessários. 

POSITIVA MP Semestral 

Facilitar o diálogo do cidadão 
com o Ministério Público 
 

Estreitar o diálogo entre a população e o 
Ministério Público a partir da ampliação das 
formas de acesso à Instituição, reforçando 
principalmente as ações de relacionamento, 
desenvolvendo uma linguagem acessível ao 
cidadão. 

Atendimento ao Cidadão 
Medir a atendimento realizado aos 

cidadãos que vão até o MP. 

Relação entre o número de cidadãos atendidos 
pessoalmente no MP no ano e número de cidadãos 
atendidos no ano anterior. 

POSITIVA MP Semestral 

Diálogo com o Cidadão 
Medir os instrumentos disponíveis de 

diálogo do cidadão com o MP. 

Média aritmética das notas atribuídas aos 
instrumentos de diálogo do cidadão com o MP para os 
critérios abaixo: 
 Critério1 – Ouvidoria; 
 Critério2 – Canal via internet (fale conosco; twitter, 

digi-denúncia); 
 Critério3 – Canal via telefone (Disque-denúncia, 

fale conosco, etc.); 
 Critério4 – Consulta de movimentação pela 

internet das demandas iniciadas pelos cidadãos, 

POSITIVA MP Semestral 
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salvo sigilosos; 
 Critério5 – Consulta de movimentação pela 

internet dos procedimentos de atividade fim 
ministeriais, salvo sigilosos; 

 Critério6 – Portal da Transparência. 
Faixa de avaliação:  
 Nota 0 – não existe; 
 Nota 1 – existe, mas não atende todas Promotorias 

(MPEs) / Procuradorias (MPU);; 
 Nota 3 – existe, em todas as Promotorias (MPEs) / 

Procuradorias (MPU);. 

Aprimorar o intercâmbio de 
informações entre as Unidades 
 

Disseminar no âmbito do Ministério Público o 
intercâmbio de informações visando o 
conhecimento, a integração institucional e a 
atuação eficiente. Estabelecer, sistematizar e 
gerir o fluxo de informações e conhecimentos 
consolidados ou produzidos pela Instituição. 

Integração Institucional 

Aferir a quantidade de ações voltadas 
para a promoção do intercâmbio de 
informações entre os MPs visando o 

conhecimento, a integração e melhoria 
da atuação. 

Média aritmética das notas atribuídas aos 
instrumentos disponíveis para intercâmbio de 
Informações (via de sistemas de informações), salvo 
restrições de sigilo, existente no MP para os critérios 
abaixo: 
 Critério1 – Existência e movimentação de 

processos e procedimento; 
 Critério2 – Consultas do teor de peças; 
 Critério3 – Existência e movimentação de 

processos e procedimentos do Conselho Superior. 
Faixa de avaliação:  
 Nota 0 – Não existe; 
 Nota 1 – Existe, mas fracionado dentro do MP; 
 Nota 2 – Existe para todo o respectivo MP; 
 Nota 3 – Existe para todo o respectivo MP e 

outro(s) MP(s). 
 Nota 10 – Existe com todos os ramos do MP. 

POSITIVA MP Semestral 

Intensificar parcerias e 
trabalho em rede de 
cooperação com setores 
público, privado, sociedade 
civil organizada e comunidade 
geral 

Ampliar e intensificar as parcerias e trabalho 
em rede de cooperação com setores público, 
privado, sociedade civil organizada e 
comunidade geral, trabalhando em conjunto 
nas matérias de atuação da Instituição. 

Rede de Cooperação 
Medir o número total de parcerias e 

termos de cooperação firmados. 
Número total de parcerias (projetos, programas, 
convênios, etc.) e termos de cooperação firmados. 

POSITIVA MP Semestral 

Fortalecer o Controle Interno 
 

Estimular a criação de mecanismos de controle, 
objetivando estabelecer sistemática de 
medição do desempenho institucional, a partir 
de critérios técnicos e objetivos, que permitam 
avaliar os resultados. Estruturar sistema de 
controle com o objetivo de proteger o 
patrimônio e produzir dados contábeis 
confiáveis, objetivando a avaliação da 
administração. 

Controle Interno 
Medir no âmbito do MP o nível de 

controle interno. 

Média aritmética das notas atribuídas aos mecanismos 
de controle implantados para os critérios abaixo: 
 Critério1 – Auditoria interna (controle posterior) e 

/ou Controladoria (acompanhamento prévio ou 
concomitante); 

 Critério2 – Centros de custos; 
 Critério3 – Controle do desempenho da instituição; 
 Critério4 – Corregedoria. 
Faixa de avaliação:  
 Nota 0 – não existe; 
 Nota 1 – existe, mas com recursos (pessoas, 

equipamentos, matéria prima, etc.) insuficientes; 
 Nota 3 – existe, com os recursos (pessoas, 

equipamentos, matéria prima, etc.) necessários. 

POSITIVA MP Semestral 

Aprimorar processos de 
planejamento e gestão 

Estimular a cultura de planejamento, 
incentivando a instalação de escritório de 
projetos no âmbito do Ministério Público, para 

Excelência da Gestão 
Medir o valor de pontuação orientada 

pela metodologia GESPÚBLICA. 

Mensuração orientada pelos seguintes critérios: 
liderança; estratégia e planos; cidadão; sociedade; 
informação e conhecimento; pessoas; processos e 

POSITIVA MP Anual 
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a profissionalização dos processos de gestão e 
superação de desafios estratégicos.  

resultados (GESPÚBLICA). 

Aprimorar e informatizar as 
rotinas administrativas 

Promover boas práticas de simplificação, 
racionalização, integração e padronização das 
rotinas administrativas por meio de sua 
informatização, buscando a forma mais 
eficiente e econômica de executá-los. 

Informatização Administrativa 
Medir no âmbito do MP o nível de 
informatização e modernização de 

rotinas administrativas estratégicas. 

Média aritmética das notas atribuídas à 
informatização e/ou modernização para os critérios 
abaixo, segundo o plano de cada MP : 
 Critério1 – Sistema de gestão de pessoas; 
 Critério2 – Sistema de folha de pagamento; 
 Critério3 – Sistema de gestão de patrimônio; 
 Critério4 – Sistema de almoxarifado e materiais; 
 Critério5 – Sistema de licitações; 
 Critério6 – Sistema de controle de processos 

administrativos (protocolo); 
 Critério7 – Sistema para gestão financeira. 
Faixa de avaliação: (0 – não informatizado; 1 – 
informatizado, mas não de forma satisfatória; 2 – 
informatizado de forma satisfatória, mas não em 
todos os locais; 3 – informatizado e modernizado 
plenamente). 

POSITIVA CNMP Mensal 

Intensificar o desenvolvimento 
de conhecimento, habilidades 
e atitudes 
 

Gerir competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes), possibilitando o 
contínuo e gradativo desenvolvimento técnico, 
gerencial e pessoal de todos os membros e 
servidores do Ministério Público capacitando-
os para a utilização de novas tecnologias, 
ferramentas, métodos e técnicas de trabalho. 
Desenvolver nas pessoas uma visão global da 
instituição, estimulando a integração e 
fomentando o comprometimento. Manter 
programas permanentes de capacitação 
permitindo o uso das habilidades dos 
servidores em sua área de especialização. 

Capacitação 

Medir o percentual de membros e 
servidores que receberam cursos de 
capacitação e/ou treinamentos de 

patrocinados ou apoiados pela 
instituição. 

Relação entre o número de pessoas (membros e 
servidores) capacitadas e/ou treinadas (mínimo de 
20h/ano – cumulativas) e o total de membros e 
servidores. 

POSITIVA MP Semestral 

Fomentar a cultura de 
resultados 

Fomentar no âmbito do Ministério Público a 
cultura de metas a serem alcançadas, 
promovendo ações que incentivem formações 
de grupo de trabalho de atuação integrada, 
aferindo periodicamente os resultados. 

Metas Alcançadas 
Indicar o percentual de metas 

alcançadas em Planos Estratégicos 
e/ou Planos de Atuação. 

Relação entre o somatório de metas alcançadas pelos 
MPs e o total de metas a serem alcançadas pelos MPs. 
Estratificar o índice por MP. 

POSITIVA MP Semestral 

Engajamento Estratégico 
Medir o número de MP que 

elaboraram seus Planos Estratégicos. 
Relação entre o número de MP que realizaram o 
planejamento estratégico e o número total de MP. 

POSITIVA MP Semestral 

Valorizar e motivar membros e 
servidores 
 

Promover ambiente organizacional que 
estimule a motivação e o comprometimento, 
onde as pessoas encontrem espaço para o seu 
desenvolvimento integral. Implementar gestão 
de recursos humanos com mecanismos claros e 
objetivos de valorização, conciliando as 
necessidades, o compromisso com os 
resultados almejados pela instituição e as 
expectativas de Membros e servidores. 

Clima Organizacional 
Medir o índice de satisfação e 

comprometimento de Membros e 
servidores por meio de pesquisa. 

Relação entre as avaliações positivas sobre o total de 
avaliações na pesquisa de clima organizacional 
(trabalho em equipe, motivação, relacionamento 
interpessoal, infraestrutura, valorização, entre outros). 

POSITIVA MP Semestral 

Valorização e Motivação 

Medir o número de MP que 
promovem ações afirmativas para 
valorização e motivação de seus 

Membros e servidores. 

Relação entre o número de MPs que realizam 
iniciativas voltadas à melhoria da valorização e 
motivação e o número total de MPs. 

POSITIVA MP Semestral 
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Promover a governança da 
Tecnologia da Informação 
 

Uniformizar e direcionar o uso da Tecnologia da 
Informação para dar suporte à organização na 
implementação de ações estratégicas e de 
práticas de gestão, garantindo controles 
efetivos, ampliando os processos de segurança, 
melhorando o desempenho institucional e 
promovendo decisões integradas sobre os 
investimentos em TI. Manter atualizados 
processos e práticas relacionadas à 
infraestrutura de sistemas, redes e dispositivos 
tecnológicos utilizados pelo Ministério Público. 
Garantir o alinhamento da TI com os objetivos 
estratégicos da instituição, a correta alocação e 
medição dos recursos envolvidos, a mitigação 
dos riscos em TI, a medição e avaliação do 
desempenho. 

Governança Tecnológica 

Medir o grau de aderência das áreas 
de Tecnologia da Informação dos MP 

ao padrão de governança estabelecido 
pelo CNMP. 

Média ponderada dos seguintes critérios: 
 Critério 1 (35%) – possui plano estratégico de TI; 
 Critério 2 (15%) – possui plano diretor de TI; 
 Critério 3 (35%) – possui comitê estratégico de TI; 
 Critério 4 (15%) – possui comitê diretivo de TI.  

POSITIVA MP Semestral 

Assegurar atualização da 
infraestrutura tecnológica 
 
 

Assegurar a renovação periódica do parque 
tecnológico de TI, considerando instalações 
físicas, hardware, software e peopleware 
adequado às atividades do Ministério Público, 
visando garantir o bom desempenho das 
Unidades, a integração das informações e a 
disseminação de conhecimento. Tornar a TI um 
fator facilitador das ações institucionais, 
garantindo ainda a confiabilidade, 
disponibilidade e estabilidade dos sistemas. 
 

Infraestrutura Tecnológica 
Medir o nível de atualização da 

infraestrutura tecnológica do MP. 

Média ponderada dos critérios; 
 Critério1 (20%) – % de sedes com internet própria; 
 Critério2 (10%) – relação entre o número de 

computadores (desktop + notebook) e o número 
total de Membros e servidores; 

 Critério3 (20%) - % de computadores 
modernizados (tempo de vida igual ou inferior a 4 
anos); 

 Critério4 (25%) – relação entre o número de 
pessoas na TI e o número estabelecido do PDTI; 

 Critério5 (25%) – relação entre o número de 
softwares básicos implantados e o número 
estabelecido do PDTI. 

POSITIVA 

CNMP 
(CRITÉRIOS 1 A 3 - 
Nova Resolução 

32 e 33) 
MP 

(CRITÉRIOS 4 E 5) 

Anual 

Assegurar a atualização da 
infraestrutura física 
 

Garantir infraestrutura física adequada à 
atuação do Ministério Público. Implementar 
uma política de manutenção da infraestrutura. 
Elaborar projetos para reforma ou construção 
de prédios respeitando os conceitos de 
sustentabilidade, acessibilidade e segurança. 
 

Infraestrutura Física 

Verificar a padronização das 
instalações físicas das unidades do MP 

quanto aos aspectos mobiliários, 
imobiliários, de acessibilidade e 

segurança. 

Média aritmética das notas atribuídas para os 
seguintes critérios – faixa de avaliação (0 – não 
atende; 1 – existe, mas não de forma satisfatória; 2 – 
existe de forma satisfatória, mas não em todos os 
locais; 3 – atende plenamente): 
 Critério1 – % sedes com acessibilidade;  
 Critério2 – % sedes com sustentabilidade; 
 Critério3 – % sedes com segurança contra sinistros;  
 Critério4 – % sedes com segurança (vigilância); 
 Critério5 – % sedes com mobiliário adequado. 

POSITIVA MP Semestral 

Assegurar recursos 
orçamentários e otimizar sua 
alocação 
 
 

Assegurar recursos orçamentários que 
viabilizem a atuação do Ministério Público, 
criando meios concretos para justificar sua 
proposta orçamentária. Maximizar a gestão e 
alocação de recursos buscando a melhor 
relação custo-benefício e a sincronia entre 
planejamento, orçamento e execução, de 
forma coordenada com as prioridades da 
instituição. Implementar cultura de elaboração 
de plano orçamentário plurianual. Buscar 
fontes externas de financiamento para os 

Variação Orçamentária 
Comparar a variação orçamentária 
entre o MP e seu ente federativo. 

Relação entre a variação do orçamento do MP e a 
variação do orçamento do seu ente federativo. 
 
A variação é calculada pela relação entre a diferença 
orçamentária de anos subsequentes e o orçamento do 
ano anterior. 
 

POSITIVA CNMP Anual 

Recursos Extraorçamentários 
Medir o volume de recursos 

financeiros captados junto a fontes 
extraorçamentárias. 

Relação entre os financeiros captados junto a fontes 
extraorçamentárias e o orçamento total. 

POSITIVA MP Semestral 
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projetos do Ministério Público. 
 Execução Orçamentária 

Medir a execução real do orçamento 
anual. 

Relação entre o somatório das despesas realizadas e o 
total de despesas previstas no orçamento. 

POSITIVA CNMP Anual 

Adequação Orçamentária 

Medir o volume de recursos 
despendidos em situações 

emergenciais ou que extrapolaram o 
orçamento previamente previsto. 

Relação entre o somatório das despesas não previstas 
em orçamento e o orçamento total. 

POSITIVA MP Semestral 

 


