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“Nas organizações humanas não haverá
mudança, a não ser que haja primeiro
quem advogue esta mudança.”

Joseph Moses Juran
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“É uma conversa má. É um mal assunto. Se você chegar com
esse assunto para conversar com o colega, ele não vai ver
com bons olhos, porque ninguém quer assumir uma coisa
que não vê estrutura mínima para funcionar, não quer
assumir esse ônus, mais um ônus.” (ENTREVISTA 5, 2016)

“[...] um tabu, incomoda, tem gente que se incomoda, tem
gente aqui que se você for falar de controle externo, nós
precisamos fazer alguma coisa efetivamente nesse sentido,
não, se incomoda. É como eu estou dizendo a você, é como
você passa por intransigente, cara chato, criador de caso,
criador de caso, porque você quer ver funcionar, só isso”
(ENTREVISTA 17, 2016)

O Problema
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“Ninguém tem interesse. Ninguém tem interesse nessa área
[CEAP]. Existe uma mística de frouxidão em torno da
atividade de controle externo [...] É um tabu. É um tabu. As
pessoas não sabem fazer, não querem fazer, não querem
aprender e têm medo do que não conhecem... Entendeu. É
um tabu.” (ENTREVISTA 18, 2017)

O Problema



A Investigação

O desempenho do Controle Externo da Atividade 
Policial (CEAP) do  MPBA em Salvador nos anos 

de 2014 e 2015 à luz da Teoria dos Sistemas 
Sociais de Niklas Luhmann: problemas, causas e 

soluções.
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Alguns pontos para reflexão

• A visão SISTÊMICA.

• Os olhares INTERNO e EXTERNO.

• CONTROLAR: função de gestão.

• Padronizar: ferramenta de gerenciamento da 
rotina.

• O ciclo de manutenção e de melhoria das rotinas.

• Modelos mentais próprios: unidade e independência 
funcional.
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A Visão Sistêmica



Encerramento operativo de um sistema integrante do sistema social 
diante da autopoiesis e sua interação com os demais sistemas e o 

meio na Teoria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann

Fonte: elaboração própria  (AMORIM JÚNIOR, 2017, p.  36).
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Abertura de um sistema integrante do sistema social às irritações 
externas do meio e dos demais sistemas com base na Teoria dos 

Sistemas Sociais de Niklas Luhmann.

Fonte: elaboração própria  (AMORIM JÚNIOR, 2017, p.  45).
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Os olhares
INTERNO e EXTERNO
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Fatores causais do desempenho do 
Sistema Ministerial

• ESTRUTURAIS - determinantes das possibilidades
operacionais do sistema;

• CULTURAIS - no âmbito institucional, determinantes das
possibilidades de seleção;

• INFORMACIONAIS - atinentes à disponibilidade de
informações necessárias à seleção dos estados dos
sistemas em tela, e

• COMUNICACIONAIS - visto que o sistema estudado está
baseado na operação de comunicação.

Sem desprezar suas inter-relações, podem ser reunidos em:
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CONTROLAR: função de gestão
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Controle de processos:
modo mais frequente

Fonte: https://pt.slideshare.net/guest4775bb9/rogerio-melzi 13



Controle pelo ciclo PDCA

Fonte: http://www.radardeprojetos.com.br/2015/04/pdca-e-um-metodo-ou-uma-ferramenta.html
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http://www.radardeprojetos.com.br/2015/04/pdca-e-um-metodo-ou-uma-ferramenta.html


Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/380205/
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Fonte: http://marcelojusta.blogspot.com.br/2010/09/29-pdca-e-sdca.html
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Modelos mentais próprios:
Unidade e Independência 

Funcional



Diferenças propostas entre o CEAP concentrado e o difuso

CEAP

Diferença              
Concentrado Difuso

Principal área de Direito Transindividual Criminal

Objetos
Segurança pública e 

polícia

Investigação criminal e 

polícia

Finalidade principal

Proativa 

Defesa do direito social, 

fundamental e difuso à 

segurança pública, no que 

concerne à qualidade da 

polícia e de seus serviços 

públicos relevantes 

prestados à sociedade.

Repressiva

Qualidade da prova no 

curso de uma determinada 

investigação policial para 

subsidiar a persecução 

penal em juízo.

Foco principal

Sistêmico

A atividade policial num 

contexto de um conjunto 

de elementos 

interdependentes que 

formam um todo 

organizado no âmbito da 

segurança pública.

Casuístico

Específico em um fato com 

aparência criminal.
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CEAP

Diferença              
Concentrado Difuso

Frequência de atuação

Permanente

Atua continuamente.

Intermitente

Atua na existência de um 

determinado fato com 

aparência criminal, nos 

episódios de um certo caso, 

na atividade persecutória 

criminal.

Efeitos

Causal

Volta-se para a causas do 

fenômeno criminal, para a 

reação social, para a 

prevenção da violação da 

segurança pública com 

relação a atuação da 

polícia. 

Eventualmente, pela 

correção e repressão de 

desvios nos serviços 

prestados pelas polícias e 

seus agentes.

Consequencial

Desenvolve-se 

exclusivamente no âmbito 

da ocorrência de uma 

infração penal.

Diferenças propostas entre o CEAP concentrado e o difuso
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O Cenário
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Cenário do MPBA: Dificuldades

• Desconhecimento do tema

• Excesso de atribuições e escassos recursos
humanos

• Ausência de padronização

• Desmotivação e acomodação
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O Projeto
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NECESSIDADE DE MUDANÇA DE CULTURA:

Como fazer? Como convencer?

DEFINIÇÃO DE ROTINAS

(passo a passo) 

+

PADRONIZAÇÃO DA ATUAÇÃO 

=

OTIMIZAÇÃO DE ESFORÇOS

(Integração, uniformidade e resolutividade)

23



Detalhamento do Projeto

1) PRÉ-VISITA

2) VISITA

3) PÓS-VISITA
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Vantagens do Sistemas

• Maior agilidade das técnicas de inspeção.

• Melhor acesso aos dados necessários para o
planejamento das visitas.

• Disponibilidade de modelos para a adoção
das providências decorrentes.

• Controle de prazos, viabilizando uma atuação
mais célere, transparente e eficiente.

• Uniformidade e continuidade na atuação.

• Emprego do conhecimento produzido, para
fins gerenciais.
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CULTURA GERENCIAL DE PLANEJAMENTO,

ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA

Vantagens do Sistema
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