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Histórico... 

No dia 22/03/2021, após deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça, o Ministério Público do 
Estado da Paraíba realizou a adesão total ao Mapa Estratégico Nacional (PEN 2020 – 2029), 
gerenciado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 
 
O PEN - CNMP disponibilizou ao MPPB o seu Mapa Estratégico contendo Missão, Visão, Valores e 
Objetivos, sendo um instrumento construído com a participação de todos os Ministérios Públicos 
Brasileiros, inclusive o Paraibano. 
 
Destaca-se que no evento de construção do PEN – CNMP também foram sugeridos Programas e 
Ações, sendo esses orientados, pelo próprio CNMP, como etapas sucessivas e sequenciais aos 
objetivos do Mapa, onde aos Programas cabe o conceito “do que se pretende entregar para o 
alcance dos Objetivos”, enquanto às Ações estabelecem “como esses objetivos serão efetivamente 
alcançados”. Estas orientações ficaram mais claras quando da participação de integrantes do MPPB 
nos eventos de construção do Planejamento Estratégico dos Estados do Piauí e Maranhão, ocorridos 
em outubro de 2021.  
 
As citadas Unidades Ministeriais optaram em construir Programas e Ações com suas equipes. 
Entretanto, o MPPB optou em propor à sua Administração Superior a utilização dos 12 Programas 
Finalísticos e dos 20 Estruturantes disponibilizados no Planejamento Estratégico Nacional, através de 
adesão e priorização de programas, devido, dentre outras coisas, à amarração dos mesmos aos 
Objetivos estabelecidos no Mapa Estratégico Nacional, bem como a construção coletiva destas 
etapas, sendo tal propositura prontamente aceita pela Administração Superior. 



Histórico... 

Confirmada a adesão total ao Planejamento Estratégico Nacional, o Ministério Público do Estado da 
Paraíba, também sob orientação do Conselho Nacional do Ministério Público, realizou pesquisa junto 
à sociedade Paraibana, sendo esta uma das fases mais importantes para a Priorização dos Programas, 
bem como para a construção das Ações do MPPB. 
 
A pesquisa contou com 545 respondentes, apresentando uma margem de confiança de 95%, com 
margem de erro de 4%, para mais ou para menos. 



Histórico... 
Mapa MPPB (após adesão)  

(2022 – 2029) 



Histórico... 
Programas Finalísticos 

Disponibilizados no PEN-CNMP 



Histórico... 
Programas Estruturantes 

Disponibilizados no PEN-CNMP 



Priorizando Programas... 

Após deliberação da Administração Superior, ficou definido que apesar do 
Planejamento Estratégico do MPPB contemplar 08 (oito) anos, de 2022 a 2029, este 
seria realizado em duas etapas, sendo a primeira compreendida entre os anos de 
2022 a 2025, e a segunda para os anos de 2026 a 2029. Diante disto, os Programas 
Sugeridos pelo PEN precisaram ser priorizados, e, para a primeira etapa seriam 
contemplados 06 (seis) Programas Finalísticos e 10 (dez) Programas Estruturantes. 
 
No dia 16 de novembro de 2021, no Centro de Convenções, na cidade de João 
Pessoa/PB, a Administração Superior do Ministério Público do Estado da Paraíba, 
mediante coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão, realizou o primeiro 
evento para construção do Planejamento Estratégico do MPPB, ocasião em que 
foram definidos como prioritários 06 (seis) Programas Finalísticos e 10 (dez) 
Programas Estruturantes. 
 
Destaca-se, porém, que durante o evento foi sugerida a inclusão de um novo 
Programa Finalístico, deliberado pela maioria como não contemplado no 
Planejamento Estratégico Nacional. Esta condição fez com que apenas 05 (cinco) 
programas finalístico fossem absorvidos do PEN, deslocando portando os 07 (sete) 
restantes para o quadriênio 2026 a 2029. 



Programas Finalísticos 

Priorizados... 



Programas Estruturantes 

Priorizados... 



Construindo  

Ações... 
Uma das características fundamentais para implementação do Planejamento Estratégico em uma instituição 
é o envolvimento do maior número possível de integrantes, independente da sua definição hierárquica, 
principalmente quando esta ocorre de forma voluntária, pois tem a enorme capacidade de criar sinergia em 
busca de um bem comum. 
 
Outro fator de extrema relevância, inclusive associado ao pleno envolvimento, é a fragmentação por zonas 
de atuação, ou regionalização, para identificação de problemas e soluções que considerem características 
específicas de cada região, principalmente na construção de ações que, como já mencionado 
anteriormente, buscam orientar como os objetivos/programas estratégicos serão alcançados. 
 
Importante salientar que os efeitos trazidos pela Pandemia COVID-19 fortalecem ainda mais o conceito de 
eventos regionalizados, tendo em vista ser a melhor alternativa para buscar o maior número de 
envolvimento, respeitando as regras de segurança. 
 
Portanto, após previamente pactuado com a Administração Superior do MPPB, ficou estabelecido que 
seriam realizados 3 (três) encontros regionais para construção das ações estratégicas, sendo: 02 (dois) 
exclusivamente para área finalística, que ocorreram nos municípios de Patos e Campina Grande, e um 
último, tanto para área finalística como estruturante, que ocorreu em João Pessoa/PB. 
 
Para facilitar o envolvimento, bem como compartilhar as conquistas na construção do Planejamento 
Estratégico do MPPB, foi disponibilizado um HOTSITE que, além de possibilitar as inscrições em cada um dos 
eventos (totalizando 188 inscritos), compartilha os momentos já concretizados nesta caminhada, podendo 
ser acessado por qualquer cidadão através do endereço: https://planejamento.mppb.mp.br. 
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Construindo Ações 

Patos... 

“No dia 21 de novembro de 2021, os membros da 
instituição que se inscreveram para participar do 
workshop construindo ações em Patos sugeriram, 
votaram e elegeram 13 ações, com base nos seis 
programas estratégicos finalísticos definidos pela 
administração superior”... 



Construindo Ações 

Patos (Finalísticas)... 



Construindo Ações 

Patos (Finalísticas)... 



Construindo Ações 

Campina Grande (Finalísticos)... 

“No segundo Workshop “Construindo Ações” do 
Planejamento Estratégico 2022-2029, ocorrido no 
dia 29/11/2021, membros do Ministério Público 
da Paraíba que atuam em 20 promotorias de 
Justiça da região polarizada por Campina Grande 
apontaram as 12 ações que consideram essenciais 
para serem executadas pelo MPPB, nos próximos 
anos”... 



Construindo Ações 

Campina Grande (Finalísticas)... 



Construindo Ações 

Campina Grande (Finalísticas)... 



Construindo Ações 

João Pessoa... 

“A última oficina para a definição de ações do Planejamento 
Estratégico 2022-2029 do Ministério Público da Paraíba foi realizada no 
dia 06/12/2021, no Centro de Convenções de João Pessoa. O terceiro 

Workshop Construindo Ações reuniu membros e servidores que atuam 
na administração superior e em 16 promotorias de Justiça da região e 

foram definidas 12 ações finalísticas e 20 estruturantes.”... 



Construindo Ações 

João Pessoa (Finalísticas)... 



Construindo Ações 

João Pessoa (Finalísticas)... 



Construindo Ações 

João Pessoa (Estruturantes)... 



Construindo Ações 

João Pessoa (Estruturantes)... 



Construindo Ações 

João Pessoa (Estruturantes)... 



Construindo Ações 

Aglutinação Finalísticas... 

Como já relatado anteriormente, as ações finalísticas foram construídas em 3 regiões 
distintas. Após análise de convergência, verificou-se que algumas delas apresentam 
características comuns independente da região que foram propostas. Na sequência, para 
facilitar a análise, aglutinamos todas as ações propostas em uma única tabela integradora. 
 
Tal iniciativa é de fundamental importância tendo em vista a quantidade de ações propostas 
em cada evento, que juntas totalizaram 37 ações propostas em diversas temáticas de 
atuação. 
 
Após a consolidação, foi possível iniciar o processo de categorização das ações, conforme 
constataremos no tópico seguinte deste relatório. 



Construindo Ações 

Aglutinação Finalísticas... 



Construindo Ações 

Aglutinação Finalísticas... 



Construindo Ações 

Categorização... 
A construção dos workshops do Planejamento Estratégico do MPPB utilizou o conceito 
de design thinking, como referência, para estimular a propositura de ideias, com a 
finalidade de proporcionar a concretização dos objetivos estratégicos da instituição. 
 
O design thinking tem como objetivo estimular um pensamento crítico e criativo, 
possibilitando a organização de ideias de modo a facilitar as tomadas de decisão e a 
busca por conhecimento, promovendo as condições necessárias para maximizar a 
geração de insights e a aplicação prática deles. A ideia central é que o processo seja 
realizado de forma coletiva e colaborativa, reunindo o máximo de perspectivas 
diferentes. 
 
Após as definições das ações, torna-se necessário a organização dessas ideias para 
colocar em prática o que foi proposto no evento coletivo. Para tanto, se faz necessário a 
utilização de técnicas capazes de melhorar a visão do que foi idealizado, a exemplo da 
categorização. 
 
Markman (1989), descreve a categorização como "um mecanismo fundamental que 
simplifica a interação individual com o ambiente: não somente facilitando o 
armazenamento e a recuperação da informação, mas, também, reduzindo a demanda 
da memória humana“ (Fonte: LIMA, Gercina. 2007) 



Construindo Ações 

Categorização... 
Após análise pela equipe técnica da SEPLAG, foi possível identificar, dentre todas as ações propostas, 07 (sete) 
categorias para área finalística e 07 (sete) categorias para área estruturante, conforme abaixo; enfatizando 
que estas categorias foram sugeridas tomando como referência os tipos (Projetos ou Iniciativas) e 
complexidades dos instrumentos de gestão que possam surgir na fase seguinte desse processo, como também a 
forma para propositura de indicadores e metas de resultados. 



Construindo Ações 

Categorização – Área Finalística... 



Construindo Ações 

Categorização – Área Finalística... 



Construindo Ações 

Categorização – Área Finalística... 



Construindo Ações 

Categorização – Área Finalística... 



Construindo Ações 

Categorização – Área Finalística... 



Construindo Ações 

Categorização – Área Finalística... 



Construindo Ações 

Categorização – Área Finalística... 



Construindo Ações 

Categorização – Área Estruturante... 



Construindo Ações 

Categorização – Área Estruturante... 



Construindo Ações 

Categorização – Área Estruturante... 

Vale o destaque que tanto para área finalística como para área estruturante, as temáticas e 
áreas sugeridas neste relatório utilizaram como referência as atribuições relacionadas nas 
instruções normativas do MPPB, mas pela complexidade das ações devem ser revistas e 
validadas pelo Comitê de Gestão Estratégica. 



Necessidade de  

Deliberação... 
As atividades até aqui desenvolvidas servem de start para a construção de outros instrumentos de 
gestão, norteadores para a efetiva eficácia na implantação do Planejamento Estratégico da instituição, 
e um deles é a construção dos indicadores e metas de cada programa e ação. 
 
Para tanto, tornou-se necessário que primeiramente o Órgão Deliberativo (Comitê de Gestão 
Estratégica) defina algumas questões, a saber: 
 
1 – Todas as ações propostas são factíveis? – Durante a análise das ações propostas a equipe técnica 
da SEPLAG observou que algumas delas já dispunham, de certa forma, de processos consolidados na 
instituição, o que sinaliza para uma construção mais voltada à divulgação/treinamento do que à 
implementação; 
 
2 – As temáticas e áreas sugeridas estão corretas? – Quando sugerimos temáticas (ações finalísticas – 
CAO´s) e áreas (ações estruturantes - Diretorias), estamos relacionando cada ação proposta a um 
“padrinho/gestor”, ou seja, estamos indicando aquele ambiente que fará parte, junto com a SEPLAG, da 
criação, implementação, controle e encerramento destas ações pactuadas nos workshops. 
 
Sanadas essas questões, as quais entendemos que devam ocorrer no curto prazo (próxima reunião do 
comitê gestor), passaríamos às próximas etapas para consolidação do Planejamento Estratégico do 
MPPB:  propositura com construção, envolvendo individualmente a SEPLAG e cada “padrinho/gestor”; 
a deliberação do Comitê de Gestão Estratégica acerca dos indicadores e metas dos Programas e Ações 
Estratégicas, destacando que para os Programas o próprio PEN já disponibiliza um bom material como 
referência. 



Deliberação do 

Comitê (12/12/21)... 
No dia 15 de dezembro de 2021, após deliberação do Comitê Gestor, ficou estabelecido que de todas  
as ações apresentadas, 3 (três) delas NÃO eram factíveis, devido perda de Objeto, tendo em vista já 
terem sido concretizadas ou estarem em via de conclusão no MPPB, cabendo apenas um 
aprimoramento do processo de divulgação das mesmas. Além disso, foi observado também que 
algumas ações eram extremamente correlatas, o que motivou a agregação das mesmas, totalizando 07 
(sete) ações unificadas. Portanto, das 35 (trinta e cinco) ações originalmente propostas para área 
finalística, apenas 28 (vinte e oito) permaneceram no Plano Estratégico para o Exercício 2022-2026, 
inclusive já com o devido ajuste de temática responsável,  distribuídos da seguinte forma: 



Ações Estratégicas 

Finalísticas – Validadas... 



Ações Estratégicas 

Finalísticas – Validadas... 



Ações Estratégicas 

Finalísticas – Validadas... 



Ações Estratégicas 

Finalísticas – Validadas... 



Ações Estratégicas 

Finalísticas – Validadas... 



Ações Estratégicas 

Finalísticas – Validadas... 



Ações Estratégicas 

Finalísticas – Validadas... 



Próximos Passos... 

 
Após a efetiva definição das ações finalísticas estratégicas, necessitamos realizar a mesma atividade para as 
ações estruturante, algo que recomendamos ocorrer o mais rápido possível. 
 
Com a definição das ações finalísticas, passaremos agora a construir, juntamente com os respectivos CAO´s 
responsáveis por cada uma das temáticas, os indicadores e metas para o efetivo acompanhamento e análise 
do eficiência do Planejamento Estratégico. 
 
Destaca-se que, para o Planejamento Estratégico 2022-2028, e após análise dos indicadores de ciclos 
estratégicos anteriores, ficou evidenciado que torna-se necessário a construção de apenas indicadores de 
resultados, tendo em vista que os indicadores  de esforço já são plenamente mensurados quando da 
realização de cada uma das etapas dos Planos de Ação propostos em cada Projeto ou Iniciativa. 
 
Por fim, salientamos que este relatório, apesar de trazer diversas informações conclusivas, não se encerra 
nesta etapa, motivo pelo qual ele é entendido como parcial, considerando que o mesmo suscitou atividades 
extras que necessitam serem sanadas para a efetiva conclusão desta tarefa, que se encerrará com a 
consolidação dos indicadores e metas dos Programas e Ações Estratégicas. 
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