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Introdução 
 

Em 21 e 22 de maio de 2015, foi realizada Oficina de Revisão do Planejamento 

Temático da 3º Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), com a participação de 

membros do colegiado. Dentre os temas que foram debatidos, destaca-se o 

aperfeiçoamento objetivos, indicadores, metas e iniciativas e projetos relacionados à 

temática. Como resultado da oficina obteve-se a atualização do Planejamento 

Temático da 3º Câmara de Coordenação e Revisão. 

O planejamento subsidiará as ações da 3ª CCR nos anos de 2015 a 2016 e será 

pauta constante de discussão e revisão para o ajuste da estratégia de atuação. Dessa 

forma, espera-se que o planejamento temático da 3ª CCR seja continuamente 

aprimorado com o resultado e com as deliberações dos encontros nacionais. 

As iniciativas, que podem ser realizadas por meio de ações ou de projetos, são 

consideradas compromissos firmados por aqueles que se prontificam ou são 

designados como responsáveis. A realização das entregas acordadas é o que torna o 

planejamento tangível. 

Todo trabalho de formalização e acompanhamento do planejamento temático 

da 3ª CCR visa fortalecer também sua atuação de revisão e coordenação. 
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Mapa Temático da 3º Câmara de Coordenação e Revisão 

O Mapa Temático da Atuação da 3º CCR do Ministério Público Federal apresenta 

graficamente uma síntese das diretrizes estratégicas do planejamento. 
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 Objetivos, Indicadores e Iniciativas Estratégicas vinculadas à  

 Perspectiva Aprendizado e Crescimento 

 

Objetivo Estratégico 

 

OE1 - Promover o contínuo aprimoramento de membros e servidores nos temas de atuação da 3ª 
CCR. 
Descrição: Fomentar e viabilizar o acesso a cursos a membros e servidores nas áreas temáticas da 3ª CCR. 

 Indicadores Estratégicos Associados ao OE1 - Promover o contínuo aprimoramento de membros e servidores nos temas de atuação da 
3ª CCR. 

IE1 - Quantidade de membros e servidores capacitados em Defesa do Consumidor, Regulação 
Econômica e Defesa da Concorrência. 
IE2 - Quantidade de oferta de treinamento e desenvolvimento nos temas de interesse da Câmara. 

 Iniciativas Estratégicas Associadas ao OE1 - Promover o contínuo aprimoramento de membros e servidores nos temas de atuação da 3ª 
CCR. 

IN1 - Criar programa de treinamento e desenvolvimento voltados à temática da Câmara, 
prioritariamente por meio de parcerias com a ESMPU. 
IN2 - Promover, incentivar e divulgar a realização de treinamento e desenvolvimento voltados à 
temática da Câmara. 
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 Objetivos, Indicadores e Iniciativas Estratégicas vinculadas à  

 Perspectiva Processos Internos 

 

Objetivo Estratégico 

 

OE2 - Fortalecer a articulação e a atuação conjunta com as Câmaras, PFDC e os demais órgãos do 
MPF. 
Descrição: Identificar temas correlatos e desenvolver ações par atuação intra institucional articulada. 

Indicadores Estratégicos Associados ao OE2 - Fortalecer a articulação e a atuação conjunta com as Câmaras, PFDC e os demais órgãos 
do MPF. 

 IE3 - Participação em GT's intercamerais. 
IE4 - Quantidade de ações conjuntas (manifestações, eventos, notas técnicas, etc.). 

 
Iniciativas Estratégicas Associadas ao OE2 - Fortalecer a articulação e a atuação conjunta com as Câmaras, PFDC e os demais órgãos do 
MPF. 

 IN3 - Criar calendário de reuniões entre os Coordenadores das CCRs visando o estabelecimento de 
propostas de trabalho e diretrizes comuns aos procuradores naturais.  
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Objetivo Estratégico 

 

OE3 - Aprimorar a gestão da informação estruturada na temática da 3ª CCR. 
Descrição: Administrar informações gerenciais e técnicas de forma estruturada e integrada para apoio 
da atuação dos membros e servidores. Aperfeiçoar mecanismos de tratamento de dados e facilitar o 
acesso aos sistemas internos e externos. 

Indicadores Estratégicos Associados ao OE3 - Aprimorar a gestão da informação estruturada na temática da 3ª CCR. 

 IE5 – Quantidade de informações estruturadas catalogadas. 
IE6 – Quantidade de representações/notícias de fato no tema defesa do consumidor e ordem 
econômica.  

 
Iniciativas Estratégicas Associadas ao OE3 - Aprimorar a gestão da informação estruturada na temática da 3ª CCR. 

 IN4 – Elaborar árvore de temas e subtemas para registro no Sistema Único, conforme necessidade da 
3ª CCR, em complemento à tabela do CNMP. 
Responsável: Dr. Paulo José Rocha Júnior. 
IN5 – Elaborar manual de orientação para cadastro de informações, no Sistema Único, direcionado às 
Unidades da base. 
IN6 – Criar projeto em conjunto com a Sejud para customização do Sistema Único da 3ª CCR, de 
forma a permitir a criação de novos campos tabelados, conforme a necessidade da Câmara. 
IN7 – Publicar relatórios gerenciais a partir de bancos de dados de instituições parceiras conveniadas. 
IN8 – Publicar relatórios gerenciais das atividades da Câmara por meio da ferramenta BI. 
IN9 – Elaborar relatórios gerenciais relacionados aos procedimentos submetidos à revisão por meio 
da ferramenta BI. 
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Objetivo Estratégico 

 

OE4 - Promover parcerias visando a proteção do consumidor, a melhoria das práticas regulatórias e a 
defesa da concorrência. 
Descrição:  

Identificar as Instituições públicas e privadas que atuam na defesa do consumidor e da concorrência. 
Desenvolver mecanismos de aproximação, troca de informações e atuação conjunta para influenciar 
em processos decisórios. 

Indicadores Estratégicos Associados ao OE4 - Promover parcerias visando a proteção do consumidor, a melhoria das práticas 
regulatórias e a defesa da concorrência. 

 IE7 - Quantidade de Termos de Cooperação firmados. 
 

Iniciativas Estratégicas Associadas ao OE4 - Promover parcerias visando a proteção do consumidor, a melhoria das práticas regulatórias 
e a defesa da concorrência. 

 IN10 - Elaborar plano de trabalho para implementação dos acordos de cooperação técnica. 
Responsável: Assessoria da 3ª CCR. 
IN11 - Promover a celebração de acordos de cooperação técnica com os Ministérios Públicos 
Estaduais. 
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Objetivo Estratégico 

 

OE5 - Aprimorar mecanismos de coordenação na temática da 3ª CCR. 
Descrição:  

Concentrar esforços em oferecer fontes de consulta e orientações na temática da 3ª CCR aos 
Procuradores da República, de forma a contribuir para a racionalização e uniformização do trabalho 
no âmbito do MPF. 

Indicadores Estratégicos Associados ao OE5 - Aprimorar mecanismos de coordenação na temática da 3ª CCR. 

 IE8 – Quantidade de enunciados e orientações aprovados pelo Colegiado. 
IE9 – Número de documentos (relatórios, pareceres técnicos, cartilhas, votos paradigmáticos) 
produzidos pela 3ªCCR para orientação aos procuradores naturais.  

 
Iniciativas Estratégicas Associadas ao OE5 - Aprimorar mecanismos de coordenação na temática da 3ª CCR. 

 IN12 – Elaborar manual de funcionamento dos GT's no âmbito da 3ª Câmara. 
Responsável: Luiz Augusto Santos Lima. 
IN13 – Criar o catálogo de atuações exitosas e relevantes nos processos submetidos à revisão. 
Responsável: Assessoria da 3ª CCR. 
IN14 - Elaboração de boletim de revisão e coordenação e informativo de decisões. 
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 Objetivos, Indicadores e Iniciativas Estratégicas vinculadas à  

 Perspectiva Sociedade 

 

Objetivo Estratégico 

 

OE6 - Fomentar as boas práticas no âmbito dos serviços públicos regulados, visando garantir a sua 
adequada prestação e os direitos dos consumidores. 
Descrição: Acompanhar a implementação de políticas públicas relacionadas aos serviços públicos 
regulados, buscando a adoção das melhores práticas pelos órgãos públicos federais que atuam na 
regulação dos mercados. 

Indicadores Estratégicos Associados ao OE6 - Fomentar as boas práticas no âmbito dos serviços públicos regulados, visando garantir a 
sua adequada prestação e os direitos dos consumidores. 

 IE10 – Percentual de documentos encaminhados pela 3ª CCR (inclusive dos seus GT's) a autoridades 
reguladoras com sugestões acatadas de aperfeiçoamento na regulação. 
IE11 – Quantidade de documentos (recomendações, TAC's dos GT's, notas técnicas e outros 
instrumentos) encaminhados pela 3ª CCR a autoridades reguladoras visando a melhoria da 
regulação econômica. 

 
Iniciativas Estratégicas Associadas ao OE6 - Fomentar as boas práticas no âmbito dos serviços públicos regulados, visando garantir a 
sua adequada prestação e os direitos dos consumidores. 

 IN15 – Criar rotina de relacionamento com a Secretaria de Apoio Pericial, para acompanhamento 
das políticas públicas com foco na atuação preventiva nas temáticas da 3CCR, a prestação de 
suporte técnico célere e eficaz, especialmente aos seus grupos de trabalho. 
IN16 – Estabelecer o Planejamento Estratégico para os GT's. 
IN17 – Implementar sistemática de acompanhamento do Cadastro de Reclamações Fundamentadas 
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a fim de definir estratégias de atuação no âmbito da 
coordenação da 3aCCR. 
IN18 – Implementar rotina de acompanhamento das políticas públicas com foco na atuação 
preventiva das temáticas prioritárias da 3ª CCR. 
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Objetivo Estratégico 

 

OE7 - Zelar pela observância dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da defesa da 
concorrência na atividade econômica. 
Descrição:   

Acompanhar e promover a implementação de políticas públicas relacionadas à promoção da livre 
iniciativa e da livre concorrência. 

Indicadores Estratégicos Associados ao OE7 - Zelar pela observância dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da defesa da 
concorrência na atividade econômica. 

 IE12 – Quantidade de documentos (recomendações, TAC's dos GT's, notas técnicas e outros 
instrumentos) encaminhados pela 3ª CCR a autoridades públicas federais visando a promoção da 
concorrência e a eliminação de falhas ou lacunas regulatórias. 
IE13 – Quantidade de TACs e de Recomendações na área temática da 3CCR (indicador de 
acompanhamento). 
IE14 – Quantidade de ACPs na área temática da 3CCR (indicador de acompanhamento).  

 
Iniciativas Estratégicas Associadas ao OE7 - Zelar pela observância dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da defesa da 
concorrência na atividade econômica. 

 IN19 – Criar rotina de intercâmbio de informações com a representação do MPF no Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica, visando identificar decisões relevantes do CADE nas áreas 
temáticas prioritárias da 3ª CCR. 
Responsável: Dr. Lafayete Josué Petter. 
IN20 – Firmar Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Acompanhamento Econômico - 
SEAE, com vistas ao intercâmbio de informações na área da advocacia da concorrência. 
Responsável: Dr. Lafayete Josué Petter e Dr. Luiz Augusto Santos Lima. 
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 Objetivo Estratégico 
 OE8 -  Fortalecer iniciativas institucionais que promovam a efetiva proteção aos consumidores e à 

higidez do sistema financeiro nacional e do mercado de capitais. 
 Descrição:   

Identificar, promover e divulgar ações e mecanismos (sistemas de informação, canais de resolução de 
conflitos, sites dirigidos aos consumidores, aperfeiçoamento dos sistemas existentes de defesa dos 
consumidores, etc) que garantam aos consumidores o pleno exercício dos seus direitos. 

 Indicadores Estratégicos Associados ao OE8 - Fortalecer iniciativas institucionais que promovam a defesa dos direitos e o 
empoderamento dos consumidores. 

 IE15 – Participação formal da 3ª CCR em reuniões/seminários/encontros promovidos por entidades 
públicas ou privadas que atuam na defesa dos consumidores, da concorrência e do mercado de 
capitais. 
IE16 – Número de iniciativas/programas desenvolvidos por entidades públicas e privadas que 
promovam a defesa dos consumidores, da concorrência e do mercado de capitais apoiadas pela 3ª 
CCR. 

 Iniciativas Estratégicas Associadas ao OE8 - Fortalecer iniciativas institucionais que promovam a defesa dos direitos e o 
empoderamento dos consumidores. 

IN21 – Realizar levantamento sobre a adesão dos Procuradores que atuam na temática da Câmara à 
plataforma Consumidor Vencedor e sobre o quantitativo de inserções de decisões judiciais 
favoráveis ao consumidor. 

IN22 – Instituir o processo de mapeamento, acompanhamento e divulgação de decisões judiciais, 
provisórias e definitivas, favoráveis ao consumidor, bem como de TAC's e recomendações do MPF. 
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