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Evento regional em São Paulo sugere nova 
missão à instituição

“Defender a Ordem Jurídica, o Regime Democrático e os 
interesses sociais e individuais indisponíveis, induzindo 
políticas públicas transformadoras da realidade social” 
foi a missão sugerida para o Ministério Público do Brasil, 
na ofi cina de trabalho formada por membros dos Mi-
nistérios Públicos Estaduais e dos ramos do Ministério 
Público da União lotados em São Paulo, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, durante o 3º Evento Regional do 
Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Públi-
co. O encontro aconteceu nos dias 27 e 28 de abril.

Editorial 

Ao fazer o seu próprio planejamento estratégico, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) ressaltou 
a importância do seu papel de órgão de integração e desenvolvimento do Ministério Público brasileiro. Con-
siderou que, além de sua missão constitucional de fi scalização administrativa e fi nanceira e do cumprimento 
dos deveres funcionais, o CNMP tem a responsabilidade de contribuir para a unidade do Ministério Público. 

Por essa razão, o CNMP decidiu que era a hora de pensar nas unidades como um todo e assim surgiu a ideia 
da construção de um Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público. Para que tudo fosse possível, 
começamos a ouvir, da forma mais ampla possível, as lideranças e membros de todos os ramos do MP para, 
em conjunto, estabelecer objetivos estratégicos e, a partir daí, planejar ações conjuntas. Pretende-se ain-
da, nesse esforço coletivo, contribuir para maior efi ciência do MP e transmitir à sociedade a imagem de um 
Ministério Público uno e integrado.

Os eventos regionais são ferramentas de trabalho para elaboração do Planejamento Estratégico Nacional. 
Sabemos que o sucesso do projeto depende da compreensão e adesão, não só das lideranças, mas também 
de todos os membros. Por outro lado, não há como fazer um Planejamento Nacional sem conhecer as pe-
culiaridades de cada ramo e as características de cada região. Assim, sendo impossível ouvir mais de 14 mi 
integrantes do MP brasileiro, decidimos que a melhor forma de trabalho seria a presença do Conselho, em 
diversas regiões do país, com a fi nalidade de ouvir representantes das diversas unidades. 

Conselheira Claudia Chagas, presidente da Comissão de Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público. 

Combate ao crime organizado é sugerido como matéria de atuação integrada entre os 
diversos ramos do MP

Cerca de 80 membros dos Ministérios Públicos Estaduais 
e dos Ministérios Públicos Federal, Militar e do Trabalho 
com atuação na Paraíba, Sergipe, Bahia, Rio Grande do 
Norte e Alagoas identifi caram matérias de atuação in-
tegrada para o MP, durante o 5º Encontro Regional do 
Planejamento Estratégico do MP, em Salvador. Uma das 
áreas consideradas prioritárias é  a do combate ao crime 
organizado, por se tratar de um problema que acontece 
não só nos estados onde os participantes atuam, mas 
sim em todo o Brasil.



Programe-se para os próximos encontros
O próximo encontro regional acontece em Belém, nos dias 19 e 20 de maio. Confi ra as notícias, a metodologia e o 
andamento do Planejamento no endereço http://www.cnmp.gov.br/pen   
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O encontro demonstrou que 
já existe o ambiente favorá-
vel ao trabalho integrado entre 
os vários MPs. Faltava apenas 
um instrumento para sistema-
tizar essa integração e o Pla-
nejamento Estratégico vem no 
momento certo para preencher 
essa lacuna.

Alex Duboc Garbellini - Procurador Regional do Traba-
lho, procurador-chefe da PRT-15ª Região

Quero enaltecer o CNMP por 
essa iniciativa que, com certe-
za, propiciará uma maior inte-
gração entre os diversos ramos 
do MP e, consequentemente, 
maior efi cácia no trabalho pe-
rante a população brasileira.

Paulo Roberto Jorge do Prado -     
                              Procurador-Geral de Justiça (MP/MT)

O Planejamento Estratégico 
Nacional e uma das iniciativas 
mais importantes do CNMP, 
porque pretende implantar no 
Ministério Público brasileiro 
uma gestão mais profi ssional, 
efi caz e focada em resultados.

Patrícia de Amorim Rêgo - Procuradora-Geral Adjunta 
para Assuntos Jurídicos (MP/AC)

É preciso que o MP defi na o seu 
norte. A atuação ministerial 
deve ser vista como um serviço 
público, um verdadeiro direito 
fundamental. Acredito que o 
planejamento estratégico con-
tribuirá para esse objetivo.

Ricardo Gralha - Procurador da República (MPF/AC)

Eu compreendo que os eventos 
são um importante diálogo en-
tre os diferentes ramos do MPU 
e entre os MPs Estaduais, em 
busca de uma atuação unifor-
me onde haja convergências. O 
principal favorecido será a socie-
dade, que terá um MP melhor.

Vasti Cléa Marinho Costa Lopes - Promotora-Correge-
dora do MP/PB 

É uma oportunidade impar dis-
cutir e aprofundar prioridades 
e diretrizes para o MP brasilei-
ro, ressaltando as peculiarida-
des regionais. Será um grande 
desafi o.

Manoel Onofre de Souza Neto- Procurador-Geral de 
Justiça do MP/RN

Efetivar os direitos sociais dos trabalhadores é uma das atividades de excelência reco-
mendadas ao MP

O encontro regional realizado em Rio Branco teve a par-
ticipação de cerca de 35 integrantes dos Ministérios Pú-
blicos estaduais e dos ramos do Ministério Público da 
União (MPU), lotados em Rondônia, Roraima e Acre. 
Eles sugeriram, durante ofi cina de trabalho do 4º Even-
to Regional do Planejamento Estratégico do Ministério 
Público, atividades de excelência para o MP brasileiro, 
tais como: intensifi car o controle externo da atividade 
policial, com a criação de promotorias especializadas; 
fomentar o processo de regularização fundiária na Ama-
zônia; e efetivar os direitos sociais dos trabalhadores. 


