Resultado da Pesquisa
Plano Estratégico 2022 - 2029

Histórico:
Em 22/03/2021 O Ministério Público da Paraíba assinou a adesão ao Mapa Estratégico
Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O termo de adesão foi
assinado pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho,
durante a quinta sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ).
Já nas primeiras tratativas, ficou pactuado da necessidade de realização de uma pesquisa
direcionada a toda a sociedade paraibana, bem como a qualquer cidadão que tivesse
interesse em contribuir com a construção do novo Mapa Estratégico da instituição, que terá
vigência para período de 2022 a 2029.
A pesquisa, que ficou disponível entre os dias 22/03 a 24/05/2021, seguiu o modelo e o
método utilizado pelo próprio Conselho Nacional, replicando as perguntas utilizadas para
construção do PEN Nacional, bem como fragmentando por grupos de respondentes.

Quanto ao número de respostas e a participação por microrregião:
Total de Respondentes: 545

Quanto aos Grupos de Respondentes:
Trabalham no MPPB:

DIRECIONAMENTOS PARA
ÁREA FINALÍSTICA

Na área finalística o Ministério Público deve priorizar quais temas nos próximos 8
anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a “Mais importante”)

Não desejo opinar

5
Patrimônio Público
Segurança Pública
Criminal
Execução Penal
Consumidor
Meio Ambiente, Habitação e Cultura
Infância
Educação
Saúde
Direitos Humanos
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Na área finalística o Ministério Público, em Direitos Humanos, quais temas o Ministério
Público deve priorizar nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos
importante” a “Mais importante”)
Em Direitos Humanos

Não desejo opinar

Violência policial e tortura
5

Escarvidão Moderna (tráfico de pessoas, trabalho em condições análogas à condição de escravo, exploração sexual)
Liberdade religiosa e Estado laico

4

Discriminação e inclusão de pessoas com deficiência
Discriminação e violência contra idosos

3

Discriminação por orientação sexual e transfobia
Discriminação étnico-racial e social (negros, indígenas, quilombolas, ciganos, etc.)

2
Discriminação contra a mulher e desigualdade
Conflitos agrários (grupos sociais no campo, demarcação de
terras indígenas, regulação de áreas de povos ou comunidades tradicionais, em especial quilombolas)

1

Conflitos urbanos (população em situação de rua)
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Na área finalística o Ministério Público, em Saúde, quais temas o Ministério Público deve
priorizar nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a “Mais
importante”)
Em Saúde

Não desejo opinar

5

4

Atenção básica (redução das mortalidades infantil e materna,
cobertura vacinal, combate à dengue, etc.)
Dependência química e internação
Gestão de custos no SUS
Saúde mental
Terceirização, privatização e parceirização da saúde
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Na área finalística o Ministério Público, em Educação, quais temas o Ministério Público
deve priorizar nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a
“Mais importante”)
Em Educação

Não desejo opinar

5

4
Violência escolar
Políticas públicas educacionais
Financiamento da educação
Evasão, abandono e reprovação
Educação inclusiva
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Na área finalística o Ministério Público, na Infância e Adolescência, quais temas o
Ministério Público deve priorizar nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de
“Menos importante” a “Mais importante”)
Na Infância e Adolescencia
Não desejo opinar

5
Sistema socioeducativo – meio fechado
Sistema socioeducativo – meio aberto
Prevenção ao trabalho infantil
Pornografia infantojuvenil
Políticas de prevenção (saúde, educação, esportes, cultura)
Adoção
Escolarização/aprendizagem/profissionalização
Implementação das salas para escuta protegida (depoimento especial – Lei 13.431/2017)
Inserção no mercado de trabalho (sistema S e outros)
Política de acolhimento de crianças e adolescentes

4

3

2

1

0

50

100

150

200

250

300

Na área finalística o Ministério Público, em Meio Ambiente/Habitação e
Urbanismo/Patrimônio Histórico e Cultural, quais temas o Ministério Público deve
priorizar nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a “Mais
importante”)
Em Meio Ambiente/Habitação e Urbanismo/Patrimônio Histórico e Cultural

Não desejo op...

Tombamento

5

Sustentabilidade e acessibilidade nas intervenções
Segurança de barragens
Saneamento básico

4

Contaminação química e biológica
Controle de uso de agrotóxicos
Déficit de moradia e ocupação irregular

3

Licenciamento ambiental
Mobilidade urbana
Recursos hídricos

2

Proteção vegetal (reserva legal, área de preservação permanente, desmatamento, etc)
Proteção ao direito dos animais (abate ético, tráfico, maus-tratos, controle populacional, etc)

1

Mudança climática/poluição
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Resíduos sólidos

Na área finalística o Ministério Público, em Consumidor, quais temas o Ministério
Público deve priorizar nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos
importante” a “Mais importante”)
Não desejo o...

Em Consumidor

5

4
Cobrança abusiva ou expositiva do consumidor
Proteção contratual (bancos, cartões de crédito, planos de
saúde, fornecimento de serviços de água, luz, TV e telefonia,
consórcios, loteamentos, etc)

3

Vigilância sanitária
2
Segurança nos estádios
Publicidade enganosa ou abusiva
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Na área finalística o Ministério Público, em Execuções Penais, quais temas o Ministério
Público deve priorizar nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos
importante” a “Mais importante”)
Em Execuções Penais

Não desejo opinar

5
Visibilidade de gênero e diversidade no sistema prisional
Saúde, educação e trabalho no sistema prisional
4

Integridade e formação na gestão de recursos humanos (téc nicos e agentes penitenciários)
Método APAC (sistema prisional humanizado)

3

Eficiência da apuração de crimes praticados dentro do sistema
prisional – delitos praticados por técnicos ou agentes contra detentos
2

Eficiência da apuração de crimes praticados dentro do sistema
prisional – delitos praticados por detentos contra detentos
Alternativas ao encarceramento em massa e Efetividade de
penas alternativas

1

Gestão de recursos públicos para o sistema prisional (fundos)
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Na área finalística o Ministério Público, no Crime, quais temas o Ministério Público deve
priorizar nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a “Mais
importante”)
Não desejo opinar

No Crime

5

Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha)
Tráfico de drogas
Contra a dignidade sexual (estupro, estupro de vulnerável, assédio, etc)

4

Crimes contra as relações de consumo (vícios em rotulagem, embalagem ou publicidade; venda casada; exposição ou venda de produto impróprio para consumo; recusa de venda ou retenção para especulação)
3

Contra o patrimônio (roubo, furto, extorsão, etc)
Crimes cibernéticos (por meio da Internet)
Crimes de trânsito

2

Crimes militares
Crimes econômico-financeiros, tributários e contra a ordem econômica
(lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de cartel; fixação artificial de preço; monopólio etc)

1

Contra a vida (homicídio e qualificadora de feminicídio, etc.)
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Posse/porte ilegal de arma de fogo

Na área finalística o Ministério Público, em Segurança Pública, quais temas o Ministério
Público deve priorizar nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos
importante” a “Mais importante”)
Não desejo opinar

Em Segurança Pública

5
Controle sobre circulação de armas ilegais no país
4

Prioridade para crimes violentos e homicídios
Políticas integradas de enfretamento ao tráfico de drogas

3

Indução da participação comunitária e controle social
Redução de presos provisórios em estabelecimentos policiais

2

Controle externo da atividade policial
Articulação interinstitucional para enfrentamento ao crime organizado

1

Acolhimento e atenção integral às vítimas
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Na área finalística o Ministério Público, em Corrupção e Patrimônio Público, quais
temas o Ministério Público deve priorizar nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5
variando de “Menos importante” a “Mais importante”)
Em Corrupção e Patrimônio Público

Não desejo opinar

5
Controle Social
4

Transparência
Crimes contra a administração pública e da lei de licitações (peculato, concussão, corrupção, prevaricação)

3

Controle interno (orientação, atuação preventiva, políticas de
governança)
Improbidade administrativa

2

Crimes de responsabilidade
Crimes eleitorais

1

Prevenção primária (educação para a integridade)
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DIRECIONAMENTO PARA
ÁREA ESTRUTURANTE

Na área estruturante o Ministério Público deve priorizar quais temas nos próximos 8
anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a “Mais importante”)

Não desejo opinar

5
Comunicação Social
Tecnologia da Informação
Gestão Orçamentária
Gestão de Pessoas
Controle Interno
Gestão Administrativa
Gestão Estratégica
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Na área estruturante o Ministério Público deve priorizar, em Gestão Estratégica,
quais temas nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a
“Mais importante”)

Não desejo opinar

Em Gestão Estratégica

5

4

Gestão de indicadores de desempenho
Gestão de projetos

3
Gestão de processos
Acompanhamento da execução do planejamento estratégico
2
Implantação de ações inovadoras
Elaboração e implantação de planejamento estratégico
1
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Na área estruturante o Ministério Público deve priorizar, em Gestão Administrativa,
quais temas nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a
“Mais importante”)

Não desejo opinar

Em Gestão Administrativa

5
Gestão dos bens e serviços

4

Sistema integrado de gestão administrativa
3

Gestão dos contratos administrativos
Compras compartilhadas
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Na área estruturante o Ministério Público deve priorizar, em Controle Interno, quais
temas nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a “Mais
importante”)

Não desejo opinar

Em Controle Interno

5

4
Transparência administrativa
Integridade pública
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Na área estruturante o Ministério Público deve priorizar, Em Gestão de Pessoas,
quais temas nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a
“Mais importante”)

Não desejo opinar

Em Gestão de Pessoas

5
Relacionamento interpessoal
Qualificação dos membros e servidores

4

Comprometimento dos membros e servidores
Qualidade de vida no trabalho
3

Saúde física, mental e espiritual no trabalho
Clima organizacional
Gestão por competências

2

Liderança
Desenvolvimento de pessoal com capacitação
e treinamento
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Na área estruturante o Ministério Público deve priorizar, Em Gestão Orçamentária,
quais temas nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a
“Mais importante”)

Em Gestão Orçamentária

Não desejo opinar

5

4
Planejamento orçamentário
Sistema de custos
Captação de recursos
Execução administrativa e financeira
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Na área estruturante o Ministério Público deve priorizar, em Tecnologia da
Informação, quais temas nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos
importante” a “Mais importante”)
Em Tecnologia da Informação

Não desejo opinar

5

Desenvolvimento de sistemas para informatização de processos de negócios

4

Gestão dos recursos e dos serviços de
tecnologia da informação

3

Liderança na tecnologia da informação
2

Computação em nuvem
Interoperabilidade

1
Governança de tecnologia da informação
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Na área estruturante o Ministério Público deve priorizar, em Comunicação Social,
quais temas nos próximos 8 anos? (Escala de 1 a 5 variando de “Menos importante” a
“Mais importante”)
Em Comunicação Social

Não desejo opinar
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Comunicação externa
Comunicação interna
Mídias sociais
Relação com a imprensa
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PERGUNTAS ABERTAS

Na sua opinião, qual o papel (propósito) do Ministério Público do Estado da Paraíba?

Quando questionado sobre o papel do MPPB, a grande maioria das pessoas associam a instituição a defesa, a fiscalização a proteção e a
garantia de direitos.

Quais são as oportunidades para o Ministério Público do Estado da Paraíba?

Melhorar a comunicação com a sociedade, ampliar o combate a corrupção, aprimorar o combate as injustiças sociais e promover inovações
tecnológicas foram as expressões mais usadas pelos pesquisados quando o tema era oportunidades para o MPPB.

Como você visualiza o Ministério Público do Estado da Paraíba nos próximos oito
anos?

Atuante, Forte, Combatente e Próximo ao Povo foram as expressões mais usadas pelos pesquisados quando se referiam ao MPPB no futuro.

Índice de Confiança:
Grau de Confiança Escolhido: 95%
Total de Respostas: 545
MARGEM DE ERRO CALCULADA: 4,20%

As respostas apresentadas na pesquisa demonstram, através de cálculos estatísticos,
um grau de confiança de 95%, com margem de erro de 4,20 pontos percentuais para
mais ou para menos.

