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Palavra do Presidente 

Gostaria de fazer uma sincera confi ssão: nesses 30 anos dedicados ao Ministério Público, tive a honra de 
ser ora protagonista ora observador privilegiado de momentos marcantes para a Instituição. Mas não ima-
ginei que veria a concretização de um empreendimento tão ousado como este. Reunir todas as unidades do 
Ministério Público em torno de um pacto de integração e convergência em objetivos e ações comuns, para 
estabelecer uma agenda nacional de atuação. Esse é um sonho que vejo se realizar.

Roberto Monteiro Gurgel, presidente do CNMP

Redução da criminalidade e promoção da igual-
dade são temas convergentes

Promoção da igualdade, proteção da criança e do adoles-
cente, redução da criminalidade e segurança jurídica fo-
ram alguns dos temas prioritários defi nidos por promoto-
res e procuradores do Ministério Público Estadual, Federal, 
Militar e do Trabalho nos estados de Tocantins, Goiás e 
Distrito Federal no I Encontro Regional do Planejamento 
Estratégico Nacional do Ministério Público.

A presidente da Comissão de Planejamento Estratégico 
Nacional do Ministério Público, conselheira Claudia Cha-

gas, destaca que os eventos regionais e as ofi cinas de trabalho vão estabelecer as prioridades estratégicas 
dos próximos anos, a partir de uma visão integrada de todos os diferentes Ministérios Públicos. “Quando fa-
lamos em integrar, temos que entender as características de cada um, seus métodos de trabalho e os resul-
tados em comum para descobrir quais pontos podem ser trabalhados em conjunto”, explica a conselheira.

Mais de 1460 integrantes do MP participam de enquete

Pesquisa virtual levantou temas prioritários para o MP, 
como o combate ao crime organizado, à corrupção e ao 
trabalho escravo. Mais de 1460 promotores e procurado-
res de Justiça dos diferentes ramos do Ministério Público 
participaram da pesquisa virtual voltada para subsidiar a 
elaboração do Planejamento Estratégico Nacional do Mi-
nistério Público (PEN/MP). A enquete esteve disponível no 
período de 14 de março a 2 de abril, no portal do Conselho 
Nacional do Ministério Público. Entre os temas prioritários 
estão o combate ao crime organizado, à corrupção e ao 
trabalho escravo ou degradante, além da defesa da saúde.

Além do resultado da enquete, os grupos, nos encontros 
regionais, trabalham com o banco de dados dos planeja-
mentos já existentes nas diversas unidades do MP e com uma síntese das entrevistas feitas com procura-
dores-gerais de Justiça.



Programe-se para os próximos encontros

Confi ra as notícias, a metodologia e o andamento do Planejamento no endereço http://www.cnmp.gov.br/pen   

A iniciativa dos eventos regio-
nais vai ajudar a defi nir os ru-
mos que o MP deverá tomar 
daqui para frente. Acredito que 
essa ação é apenas o início de 
uma atuação integrada e de 
sucesso.

Jair Meurer Ribeiro - Procurador de Justiça do MP/DF

O encontro está sendo extre-
mamente proveitoso. Com ele 
teremos a oportunidade de 
ter uma visão sistêmica de to-
dos os planos estratégicos já 
existentes e das necessidades 
específi cas de todos os MPs e 
seus respectivos ramos.

Rodney da Silva - Promotor de Justiça e coordenador 
de Gabinete de Planejamento de Gestão Integrada do 
MP-GO

Os encontros regionais vão 
possibilitar a visualização dos 
objetivos estratégicos de cada 
unidade, para que posterior-
mente se possa chegar a de-
fi nições em comuns para sua 
execução.

Beatriz Regina de Lima Melo - Promotora de Justiça e 
coordenadora do PEN no MP/TO

Acredito que o Conselho está 
exercendo o seu papel de fo-
mentar a unidade do MP bra-
sileiro. Precisamos diminuir as 
diferenças, que são muitas em 
virtude da extensão territorial 
e regional.

Osmar Machado Fernandes - Procurador de Justiça do 
MPM

Esse processo é excelente por-
que o Conselho Nacional está 
ouvindo os membros para de-
pois decidir. E está tendo uma 
visão prospectiva, do que o MP 
vai fazer para frente e o que é 
necessário para isso.

Celso Três - Procurador da República em Santa Catarina

Estava um pouco cético em re-
lação ao Plano, pois eu sempre 
achei que cada instituição de-
vesse construí-lo. Agora, com 
o evento regional, estou vendo 
com outros olhos.

André Lacerda - Procurador Regional do Trabalho no 
Paraná
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19 e 20/5Belém
(Pará, Amazonas e Amapá)

23 e 24/5Rio de Janeiro
(Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Espírito Santo)

26 e 27/5
Fortaleza
(Ceará, Maranhão, 
Pernambuco e Piauí)


