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IX ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONTROLE EXTERNO DA 
ATIVIDADE POLICIAL (ENCEAP)
X ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SISTEMA PRISIONAL (ENSP) 

Temas destes encontros
Governança e tecnologia no sistema prisional como instrumentos para atuação 
ministerial
Governança e tecnologia na segurança pública: o controle externo da atividade policial 
como estratégia

Painel - O USO DE TECNOLOGIAS PARA SUBSIDIAR PROCESSOS DECISÓRIOS E INDUZIR 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
Governança      gestão por resultados      monitoramento e avaliação       uso de 
tecnologia        subsidiam processos decisórios/induzem políticas públicas

Como interpretei a demanda



“O termo governança significa mais que gestão e mais que 
governo. Remete a papéis preponderantes de múltiplos 
arranjos de diversos atores (estado, terceiro setor, mercado 
etc.) no desenvolvimento, na gestão de políticas públicas e no 
provimento de serviços, característicos do estado 
contemporâneo e do atual debate em administração pública e 
governo”.
Governança – “Um guia de governança para resultados na Administração Pública”, 
Humberto Falcão Martins e Caio Marini

Conceitos para iniciar a 
conversa



“múltiplos arranjos de diversos atores (estado, terceiro setor, mercado etc.)”

1º desafio - Arranjo no qual se insere o 
Controle Externo da atividade policial
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“múltiplos arranjos de diversos atores (estado, terceiro setor, mercado etc.)”

1º desafio - Arranjo no qual se insere o 
Controle Externo do Sistema Prisional
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“Uma boa gestão é aquela que alcança resultados. E, no setor público, isto significa 
atender às demandas, aos interesses e às expectativas dos beneficiários, sejam 
cidadãos ou empresas, criando valor público...
Gestão para resultados, por sua vez, não é apenas formular resultados que satisfaçam 
às expectativas dos legítimos beneficiários da ação governamental de forma realista, 
desafiadora e sustentável. Significa, também, alinhar os arranjos de implementação 
(que cada vez mais envolve intricados conjuntos de políticas, programas, projetos e 
distintas organizações) para alcançá-los, além de envolver a construção de 
mecanismos de monitoramento e avaliação que promovam aprendizado, 
transparência e responsabilização. Trata-se, portanto, de tema cada vez mais 
importante, não apenas porque as demandas se tornam cada vez mais complexas e os 
recursos relativamente mais escassos, mas também porque tecnologias gerenciais 
inovadoras permitem condições inéditas de enfrentamento do desafio da geração de 
resultados, característico da transição de um modelo de gestão de políticas públicas 
baseando em opiniões para outro baseado em fatos, cada vez mais presente nas 
democracias consolidadas. (p.29-30)
Martins, Humberto, Marini, Caio. Um guia de governança para resultados na 
administração pública, 2010.

Governança por resultados



1) Constituição Federal: Estado Democrático de Direito/direitos individuais
Art. 5º - III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente.
Contrato Social + compromissos com a sociedade internacional
2) Percepção e opiniões dos brasileiros - Datafolha (11/04/2019) :
“51% dos brasileiros têm mais medo do que confiança na polícia”
“A sociedade seria mais segura se os policiais matassem mais suspeitos?” – Não, 68%
“Policiais deveriam ter mais liberdade para atirar em suspeitos mesmo que isso possa 
atingir inocentes?” Não, 81%
“Quanto mais pessoas presas, mais segura estará a sociedade?” Sim: 54%

2º desafio - Demandas, aos interesses e às 
expectativas dos beneficiários, em disputa



“preconiza um cruzamento ... de elementos da estratégia (sejam 
objetivos, programas, projetos etc.) com elementos da estrutura 
(unidades organizacionais ou organizações em si) para 
identificação e pactuação da contribuição dos elementos da 
estrutura visando à realização da estratégia sob monitoramento e 
avaliação contínuos (p.82).

Martins, Humberto, Marini, Caio. Um guia de governança para 
resultados na administração pública, 2010.

Gestão matricial de resultados



Figura 4.4 - Metodologia de 
implementação da Gestão matricial de 
resultados: Etapas e ações
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Fonte: Martins, Marini, 2010



- Todo os MPs – Encontros regionais
- Missão – “Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais 

e individuais” (pós-encontros regionais)
- Visão - Ser um instituição com atuação resolutiva na defesa da sociedade, no 

combate à corrupção e à criminalidade e na garantia da implementação de 
políticas públicas (Mapa estratégico)

- Objetivos estratégicos (pós-encontros regionais):
- 1.2) Aprimorar a efetividade da persecução civil e penal, assegurando ainda direitos 

e garantias a acusados e vítimas:
- Programas estratégicos:
- Aperfeiçoamento do sistema de controle de cumprimento das penas
- Aprimoramento do controle externo da atividade policial
- Enfrentamento da omissão estatal no cumprimento da Lei de Execução Penal
- Ações inovadoras na Execução penal: Acompanhamento da implantação de 

estabelecimento penais que funcionam com o método APAC, Estímulo à isenção 
fiscal para empresas que inserem egressos do sistema prisional em seus postos de 
trabalho. 

Agendas estratégicas – Dialogando com o 
Planejamento Estratégico Nacional – MP 20/29



- Objetivo estratégico 
- 1.3) Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação 

interinstitucional
- Programas estratégicos:
- Fomento ao intercâmbio e ao compartilhamento de informações
- Interlocução institucional e social na defesa dos direitos humanos
Ações inovadoras
Fomento à criação de ambiente colaborativo de dados na área de segurança pública
- 1.4) Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda a atividade 

ministerial
- Programas estratégicos:
- Fortalecimento de políticas de penas alternativas e de ressocialização
- Garantia da humanização na execução penal
- 1.5) Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de 

políticas e o controle social
- Programas estratégicos:
- Fomento à aplicação e à gestão de recursos públicos e humanos para a melhoria dos 

sistema prisional
- Fomento a políticas públicas preventivas, com foco na desigualdade, discriminação e 

vulnerabilidade social.

Agendas estratégicas – Dialogando com o 
Planejamento Estratégico Nacional – MP 20/29



“Alinhar pessoas significa orientá-las para o alcance dos objetivos estratégicos. Para isso, 
são necessários o compartilhamento de percepções (valores) que justifiquem o alcance 
desses objetivos e um conjunto de pessoas com conhecimentos, habilidades, atitudes 
necessários para alcançar este fim” (Martins, Marini, 2010,  p.189)
Visões diferentes – Pesquisa Perfil Socioprofissional e Concepções de Política Criminal do 
Ministério Público Federal:
“Quanto à mudança introduzida na Lei dos Crimes Hediondos, passando
a permitir a progressão de regime, há uma clara divisão interna, estando
51,5% contrários à mudança e 48,5% favoráveis.” (p. 49)
Frente a seguinte afirmação: “Provas obtidas de forma ilícita devem ser descartadas do 
processo criminal, sendo incabível verificar a proporcionalidade da medida em face 
daviolação praticada e do delito investigado”, “a maioria está em total desacordo (24,6%) 
ou mais em desacordo (37,7%) com a ideia de que estas devam ser descartadas do 
processo” (p.60). 
“Quanto à pena de prisão, 68,9% reconhecem que a prisão deve ser utilizada apenas para 
delitos mais graves e violentos, pelos efeitos negativos que produz” (p. 78). Total de 
desacordo (10,8%), mais em desacordo (20,4%).
- Funções híbridas - MP titular da ação penal/investigação e defesa do regime democrático 
e dos interesses individuais indisponíveis  Policiais são parceiros (nosso grupo) e são 
alvo de fiscalização (outro grupo).

Alinhamento da arquitetura institucional - 3º 
desafio - Alinhar pessoas: visões 
diferentes, funções híbridas



“O processo de benchmarking consiste na busca de melhores práticas, referências e 
resultados de organizações com processos e técnicas de gestão comuns, com o 
objetivo de melhorar o desempenho institucional”. (CNMP, s/d) – Processo de 
elaboração de estratégia do CNMP.

Referência para o bom controle externo da polícia
“A supervisão bem-sucedida envolve ser proativo no estudo de casos individuais e 
questões de má conduta nas áreas mais amplas da política de policiamento, tanto para 
analisar problemas, identificar suas causas e oferecer soluções. Uma supervisão de má 
conduta policial por parte das agências de controle também inclui um foco proativo na 
identificação e tratamento de problemas sistêmicos subjacentes dentro das próprias 
organizações policiais” (Let us be judged by our actions Oversight Mechanisms of 
Policing in Comparative Outline. Alexandra Wentkowska, 2016, p. 68, tradução própria)

Alinhamento da arquitetura institucional -
4º desafio – Remodelar processo, 
remodelar pessoas - Benchmarking



Benchmarking específico: Modelos de controle 
externo sobre a polícia no mundo, Aleksandra
Wentkowska, tradução própria

Principais características Exemplos

Instituições completamente independentes
Recebe reclamações do público
Investigações conduzidas por não-policiais
Entrega as constatações à polícia

1. Governo
2. Comissões parlamentares/governamentais
3. Comissão de cidadãos
4. Tribunais e procuradores
5. Instituições de supervisão: Ombudsman policial para a Irlanda 

do Norte
6. Conselho de revisão de reclamações civis de NY, EUA

Investigações policiais com revisão por cidadãos ou 
apelo à autoridade civil
Autoridade civil ou polícia recebe as reclamações 
diretamente
Autoridade civil pode solicitar mais  investigações se 
não concordar com o relatório da polícia

1. Comissão Independente de Reclamações Policiais – Inglaterra 
e Wales

2. Diretoria Independente de Reclamações – África do Sul
3. Ombudsman – Austrália
4. Autoridade de Reclamações Policiais - Índia
5. Comissão de Reclamações Públicas contra a Real Polícia 

Montada do Canadá

Mandato amplo para investigar e fazer 
recomendações
Pode investigar casos individuais de abusos

Comissário para Direitos Humanos - Polônia

Consulta, coordenação e controle de atos jurídicos 
mais amplos, política de policiamento e objetivos do 
policiamento

1. Parlamento (via poder legislativo)
2. Partidos políticos (via poder executivo)
3. Instituições de supervisão: Associação Nacional para 

Fiscalização Civil de Polícia, EUA; Auditor independente da 
Polícia – San Jose, EUA; Ouvidor – São Paulo, Brasil



Unrilec - United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament in Latin
America and Caribe –
Relatório – Balas perdidas II: Análise de casos de balas perdidas reportados em 
meios de comunicação em América Latina e no Caribe.
- Brasil, em 2014 e 2015:  51 mortos em intervenção legal.

Recomendações:
- A atualização das doutrinas do uso da força para abordar realidades e 
contextos existentes com mais precisão e aproveitar as lições aprendidas no 
campo das forças policiais em outras partes do mundo;
- O investimento de mais recursos na preparação da aplicação da lei em 

questões relacionadas ao uso da força além do treinamento tático, a fim de 
incluir parâmetros de legalidade, necessidade e proporcionalidade no 
treinamento policial; e
- A análise da legalidade, viabilidade e conveniência de incorporar armas 
menos letais à equipe operacional dos policiais para fornecer-lhes todas as 
opções necessárias para preservar a ordem, combater o crime e proteger a 
população em geral.

Benchmarking - controle externo da 
polícia – Organismo internacional



Benchmarking específico: Ong Nacional

Instituto Sou da Paz – Relatório Linha de Frente: vitimização e letalidade policial na cidade de São Paulo.
Recomendações –
1. AMPLIAR E DIVULGAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA POLICIAIS FORA DE SERVIÇO
2. FORTALECER PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA PARA POLICIAIS
3. INVESTIR NA FORMAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUADOS DAS POLÍCIAS
4. PADRONIZAR O REGISTRO DE INFORMAÇÕES NOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO, LATROCÍNIO E 
MORTE DECORRENTE DE OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO POLICIAL
5. MONITORAR O CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS ADOTADOS POR 
POLICIAIS EM CASO DE MORTE OU LESÃO GRAVE
6. UNIFORMIZAR O PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO DAS MORTES DECORRENTES DE OPOSIÇÃO À 
INTERVENÇÃO POLICIAL
7. FORTALECER O CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
O exercício do controle externo da polícia pelo Ministério Público do Estado de São Paulo é fundamental para 
garantir que a autoridade policial seja exercida sem o recurso a práticas abusivas e arbitrárias. É preciso 
fortalecer o acompanhamento da atuação policial por esse órgão, a começar pelo envio imediato de promotores 
de justiça aos locais de mortes decorrentes de oposição à intervenção policial, como colocou a Resolução SSP-
40, de 24 de março de 2015.
8. MANTER UMA DIRETRIZ POLÍTICA CLARA DOS ATORES POLÍTICOS (GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETÁRIO 
DE SEGURANÇA) E OS CHEFES DAS POLÍCIAS ACERCA DA LETALIDADE POLICIAL
9. DIVULGAR DADOS SOBRE A LETALIDADE VIOLENTA NAS TRÊS REGIÕES DO ESTADO E PUBLICAR INFORMAÇÕES 
SOBRE OS BATALHÕES ENVOLVIDOS NOS CASOS DE MORTE DECORRENTE DE OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO 
POLICIAL, BEM COMO AS EVENTUAIS PUNIÇÕES LIGADAS A ESTAS OCORRÊNCIAS
10. REATIVAR A COMISSÃO ESPECIAL PARA REDUÇÃO DA LETALIDADE EM AÇÕES ENVOLVENDO POLICIAIS



Jornalistas do Site de notícias uol – Sérgio Ramalho.
“Polícias mataram 881 pessoas em 6 meses no RJ. Nenhuma em área de 
milícia”
Utilizaram:
- dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro.
- informações das polícias e disque-denúncia para identificar o que 
seriam as áreas de milícia.
- pesquisas do Observatório de Segurança Pública do RJ do 
CeSec/Universidade Cândido Mendes.
- Relatos de moradores
- Entrevistas com especialistas em Segurança Pública
- Entraram em contato com assessoria do Governo do Estado, MPRJ, 

PM.

Benchmarking específico: Meio de comunicação social



... Trata do estabelecimento de uma central de resultados 
para monitorar e avaliar a realização da estratégia e a 
contribuição das unidades organizacionais [internas ou 
externas] nessa direção, subsidiando, tecnicamente, decisões 
corretivas por parte da direção da organização ou do governo. 
A central de resultados pode (assim, se espera) servir, 
também, como um instância de transparência, 
responsabilização e controle social, na medida em que 
permite disseminar informações sobre o desempenho do 
governo (p. 85).
Martins, Humberto, Marini, Caio. Um guia de governança para resultados na 
administração pública, 2010.

Metodologia de implementação da Gestão 
matricial de resultados: 3ª Etapa -
Monitoramento e avaliação



Dados selecionados do Controle Externo da Atividade Policial em Números
1) Estado de conservação do prédio da unidade policial – Péssimo – 14,6% (1S/17), 

11,6% (2S/18)
2) Estado de conservação das celas para uso de custódia ou carceragem - Péssimo –

27,3% (1S/17), 22,85% (2S/18)
3) Existência de autos de resistência em IP/TC. Sim – 2,9% (1S/17), 3% (2S/18).
Dados selecionados do Sistema Prisional em Números
1) Taxa de ocupação em estabelecimentos penais. 169,9% (2015), 166% (2018)
2) Adolescentes no estabelecimento. 43 (2015), 15 (2018).
3) Há assistência médica? – +/- 38% dos estab não tem (2015), 30% (2018)
4) Há assistência educacional? 47,3% não tem (2015), 41,4% (2018)
5) Proporção de homens com trabalho remunerado, 11,1% (2015), 11,1% (2018);
6) Proporção de mulheres com trabalho remunerado, 16,5% (2015), 16,7% (2018);
7) Presos vítimas de lesões corporais: 3.498 (2015), 3.252 (2018). 
8) Quantidade de mortes (agressão?): 1.271 (2015), 1.576(2018)
9) Maus tratos a presos por servidor: 175 (2015), 252 (2018)
10) Fugas: 20.965 (2015), 23.518 (2018)
11) Estabelecimentos que não garantem visita íntima: 293 (2015), 285 (2018)

Monitoramento e avaliação: dados de 
resultados das políticas



1) Relatórios de institutos de pesquisa – Atlas da violência 2019 - Nível de violência no 
país - Homicídios: 65.602 em 2017, 31,6 por 100 mil habitantes, a maior taxa já encont

2) Publicações regulares de ONGs/IP – Anuário do FBSP - Violência policial - Mortes 
decorrentes de intervenções policiais em 2017 – 5.159; Mortes de policiais - 367, 
destes 77 estavam em serviço.

3) Trabalhos específicos de ONGs/IP/Universidades – Instituto Sou da Paz – Impunidade –
“Oito em 10 casos de homicídios não chegam à justiça”. 

4) Outros órgãos Públicos – site CNJ  - Impunidade – Número de mandados de prisão 
em aberto no BNMP – 373.991 (junho de 2014).

5) Editoriais de meios de comunicação social - Folha (08/08/2019) – Repressão política -
“atitudes abusivas a situações relacionadas à liberdade de expressão e manifestação 
política”: retirada de torcedor do Estádio, abordagem de militantes do Psol num 
encontro de mulheres em São Paulo, entrada de agentes da PRF no sindicato da 
educação no Amazonas.

6) Reportagens site de notícias – G1 - Violência policial– “Seis inocentes mortos em cinco 
dias” (14/08). 

7) Reportagens de TV - Polícia - Diante de governador do PA, PMs celebram "pena de 
morte à brasileira“ - https://www.youtube.com/watch?v=FikGsLvSqZ8

Monitoramento e avaliação – 4º 
desafio - o que os sistemas não 
mostram – controle externo da AP

https://www.youtube.com/watch?v=FikGsLvSqZ8


1) Meios de comunicação social – Jornal impresso/digital – Folha de S. Paulo –
“Ninguém foi condenado por mortes de quase 300 presos em 3 anos”.
2) Dados divulgados em outros trabalhos do próprio órgão - sobre o tratamento dados aos 
presos – Relatório CNMP(2016), em 2015, de 1.438 unidades do sistema prisional, 490 não 
possuíam camas para todos os presos e apenas 966 forneciam material de higiene pessoal. 
Para 31% das unidades, a areação das celas foi considerada ruim, esta mesma proporção de 
ruim foi assinalada em relação à temperatura das celas.
3) Orgãos Governamentais – Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – junho 
de 2016 - Os dados do Depen (Santos, 2017) indicavam uma taxa de ocupação de 197,4%, 
ou seja, em média, dois presos ocupando uma vaga. 
4) Órgãos públicos com participação da sociedade civil – Relatórios do MNPCT – “as 
situações de violação de direitos encontradas por este Mecanismo foram inúmeras e 
gravíssimas... Nessa análise, os principais temas aqui destacados foram: Gestão; 
Privatização; Falta de transparência e óbice ao controle social; “Grupos especiais” e uso da 
força; Isolamento e restrições de contato com o mundo exterior; Revista vexatória; 
Superlotação; Desaparecimento forçado; Ausência do Estado e ‘Facções’; Mulheres em 
privação de liberdade; Indígenas e estrangeiros em privação de liberdade; Assistência 
jurídica; Assistência material; Alimentação; Água; Saúde; e Infraestrutura” (p. 163-164). 
(Relatório anual 2017)

Monitoramento e avaliação – 4º 
desafio - o que os sistemas não 
mostram – Execução penal



- Planejamento e ação passam pelo arranjo que envolve orgãos/setores do Complexo 
de Justiça Criminal, governos, outros órgãos (TCU, CGU), Ongs, Organismos 
internacionais e Imprensa. É preciso atuar em rede. Há interesses/funções 
divergentes.
- A discussão sobre uso de tecnologia precisa estar inserida na lógica da governança 
por resultados.
- Resultado pode ser não atender a expectativa de boa parte da população; CF.
- MP tem realizado planejamentos estratégicos com foco em resultados.
- O MP convive com a diversidade de visões internamente. Tem funções híbridas: 
Policiais são parceiros, mas também são fiscalizados.
- O MP pode ganhar com benchmarking com outros instituições que atuam no 
controle externo da polícia e do sistema prisional.
- O MP têm desenvolvido sistema de monitoramento das polícias e sistema penal, 
mas pode colher dados de outras organizações para ter um diagnóstico mais 
completo.
- Suspeita - Controle sobre abusos/desvios (individuais ou generalizados) mais 
importante que controle sobre a produtividade policial. Governo Federal, Governos 
Estaduais, Órgãos policiais etc. 
- Resultados não podem ser só o que produzimos. Precisam mudar o problema social.

Considerações finais



Fim

20/08/2019

Helder Ferreira
Técnico de planejamento e 

pesquisa

“Diz-se que ninguém conhece uma Nação até 
ter estado nas suas prisões” (Nelson Mandela) 
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