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PLANO DE TRABALHO CNMP/IPEA 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos muitas informações foram produzidas com o fito de possibilitar a 
análise de processos e resultados definidos no “Mapa Estratégico Nacional do CNMP”, 
de 2011. No entanto, há ainda a necessidade de se desenvolver parâmetros e métodos 
para nortear o planejamento e a execução das ações, em alinhamento aos objetivos 
estipulados no planejamento estratégico. Quais são as questões pertinentes que 
devem ser respondidas para balizar tais análises? Quais os indicadores requeridos e 
como as informações devem ser organizadas para prover as respostas adequadas? 

Por outro lado, um conjunto grande de dados sobre o trabalho finalístico dos MPs tem 
sido produzido, sem que tais informações tenham sido mais intensamente analisadas, 
de modo a se tentar entender a efetividade das ações do Ministério Público e propor 
caminhos.  

Em termos gerais, o objetivo do presente plano de trabalho segue nas duas direções 
salientadas acima. Em primeiro lugar, caminha no sentido de desenvolver um desenho 
de modelagem de informações que contribua para a análise acerca da gestão do MP. 
Por outro lado, a análise acerca de algumas questões finalísticas é importante não 
apenas para pautar o debate sobre as intervenções necessárias do MP, mas para testar 
a consistência e qualidade das informações, visando o seu aprimoramento. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS 
 

O presente plano de trabalho –a ser desenvolvido em conjunto pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, pelo Conselho Nacional do Ministério Público – 
CNMP – contém quatro frentes, ou projetos de pesquisa: 

1. “Análise dos resultados do planejamento estratégico no Ministério Público”; 
2. “Diagnostico acerca da produção de informação pelo MP e Modelagem de 

informações para planejamento e gestão”; 
3. “Avaliação do Sistema Prisional Brasileiro, através da proposição de um índice de 

cumprimento da Lei de Execuções Penais”. 
4. “Avaliação dos Serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil, 

através da proposição de um índice de cumprimento das normas que regulam a 
aplicação de medidas socioeducativas”. 

 

3. PERÍODOS DE EXECUÇÃO 

 

O presente projeto de pesquisa terá a duração de um ano e meio desde a data de 
assinatura, podendo ser aditado uma única vez, por período não superior a 
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quatromeses. O início dos trabalhos está previsto para Fevereirode 2015. 

 

4. JUSTIFICATIVA 
 

Desde a implantação da Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e 
da Democracia (DIEST), em agosto de 2009, o IPEA vem avançando nos estudos e 
pesquisas sobre as organizações e instituições do sistema de justiça, em parceria com 
o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, o Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Justiça e alguns 
tribunais de justiça estaduais. 

Até o presente momento, os referidos estudos e pesquisas vêm-se concentrando em 
torno de quatro temas principais. Em primeiro lugar, os estudos sobre administração e 
gestão das organizações do sistema de justiça, com ênfase na estrutura administrativa 
e no dimensionamento das circunscrições territoriais das varas e comarcas. Em 
segundo lugar, os estudos sobre eficiência e efetividade dos procedimentos judiciais, 
com base em indicadores de custo e tempo de processamento. Em terceiro lugar, os 
estudos sobre as condições de acesso ao sistema de justiça, com atenção redobrada 
sobre questões de efetivação e garantia de direitos. E, em quarto lugar, os estudos 
sobre segurança pública e sistema de justiça criminal. 

Em tal contexto, a parceria com o CNMP representa uma importante oportunidade 
para que a DIEST passe a produzir estudos sobre o Ministério Público Brasileiro, 
empregando métodos e técnicas desenvolvidos ao longo das pesquisas conduzidas 
sobre o Poder Judiciário, e contribuindo para a construção de bases de dados 
comparáveis entre as diferentes organizações do sistema de justiça. 

Para o CNMP, a presente proposta de trabalhodo IPEA justifica-se pela necessidade do 
MP Brasileiro de ser reconhecido como agente de transformação social e de 
preservação da ordem jurídica e da democracia. Visando tais objetivos, o Mapa 
estratégico Nacional, de 2011, estabelece não só um conjunto de resultados 
institucionais, mas também um conjunto de processos a serem aperfeiçoados. O 
formato da presente Proposta de Trabalhovislumbra uma atuação simultânea em 
ambas as frentes: no âmbito de “resultados institucionais”, a Proposta busca 
“aperfeiçoar o sistema prisional e as medidas alternativas”; no âmbito da “eficiência 

operacional”, a Proposta busca “fomentar a integração de bancos de dados”, com o 
objetivo de “fortalecer a atuação integrada do Ministério Publico”. Diante de um 
conjunto de 12 objetivos institucionais, a proposta do IPEA elegeu o sistema prisional e 
os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes por acreditar que se trata de 
áreas de atuação com sinergias e efeitos potenciais de grande magnitude, do 
aprimoramento da gestão da informação e da integração institucional sobre 
“resultados institucionais”. Esperam-se, a partir destas pesquisas, retornos de grande 
visibilidade para a sociedade do ponto de vista da Defesa dos Direitos Fundamentais e 
consequentemente, da diminuição da criminalidade e da corrupção. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. “Avaliação dos resultados do planejamento estratégico no Ministério Público” 

Pretende-se quantificar, através de métodos quantitativos e modelos estatísticos, o 
papel da gestão das promotorias sobre a eficiência na atuação funcional do MP. 

Em apresentação recente no Fórum Nacional da Gestão do CNMP, o IPEA apresentou 
esboço de uma metodologia para a quantificação de impactos da gestão sobre a 
atuação funcional do MP. A metodologia foi aplicada aos dados agregados do “CNMP – 
Indicadores – Um Retrato do MP”. Foram construídos indicadores em nível macro 
institucionais (MP Estaduais, MPF e MPT). A consistência e a validação estatística dos 
resultados da modelagem requerem, contudo, uma análise de dados a nível granular, 
isto é, ao nível de cada promotoria de justiça. 

Este projeto se desenvolverá em duas dimensões. Em primeiro lugar, a partir de uma 
primeira elaboração já apresentada no CNMP, pretende-se aprimorar o relatório e 
aprofundaranálise sobre a questão da gestão, especificamente em relação a três 
questões: i) elaboração de índices de gestão; ii) elaboração de índices de eficiência; e 
iii) como a gestão afeta a eficiência. Em segundo lugar, a extensão desta análise aos 
dados granulares depende da produção de novas informações, prevista no item 5.2 
abaixo. 

 

5.2.  “Diagnostico acerca da produção de informação pelo MP e Modelagem de 
informaçõespara planejamento e gestão.” 

 

Este projeto possui dois objetivos. Em primeiro lugar, se definirá propostas para o 
aprimoramento da Resolução 74, de modo a contribuir para um aprimoramento da 
informação já produzida atualmente. Em segundo lugar, objetiva-se desenhar uma 
modelagem de informações necessárias para balizar o planejamento e a gestão do MP. 

Esse desenho passa, em primeiro lugar, por uma avaliação da disponibilidade e da 
qualidade de informações gerenciais acerca da estrutura e da atuação do MP no nível 
local (promotoria)1. Em segundo lugar, se definirá uma proposta de adequação destas 
bases de dados, ou de sistemas de informação, para utilização no contexto do 
planejamento estratégico, a partir da definição prévia de questões prévias a serem 
respondidas, respectivos indicadores e informações necessárias. 

Para realizar uma pesquisa com dados granulares (isto é, no nível das promotorias), o 
IPEA propõe um projeto piloto, a ser realizado em um MP Estadual específico, que 
estaria responsável pela disponibilização da informação. Este projeto consistiria de três 
etapas fundamentais: 1- diagnostico e organização do sistema de produção de dados 

                                                 

1 Por exemplo, o quadro ideal de promotores por unidade administrativa; o quadro ideal de servidores por 
unidade administrativa;  
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do MP, em função dos requisitos da pesquisa; 2- Identificação e classificação de 
modelos alternativos de gestão das promotorias; 3- Modelagem estatística dos dados, 
mensuração de eficiência e testes de hipótese diversos. 

A execução deste projeto requer do MP: 1- comprometimento de alguma unidade para 
a produção das informações necessárias à modelagem estatística; 2- contratação de 
especialista de TI, para mapear os processos de produção de informação e adequá-los 
às necessidades dos pesquisadores do IPEA. O IPEA propõe uma avaliação inicial na 
área de atuação criminal, tendo em vista a importância e a expectativa de maior 
organização de informações nesta área. 

O desenho da modelagem de informações busca identificar estruturas de bancos de 
dados que sejam relevantes para possibilitar a análise de questões relevantes para o 
MP Brasileiro, como: eficiência produtiva das promotorias (benchmarking) – em 
aspectos diversos, tais como: volumes de produção e tempos processuais, segundo 
assuntos específicos, taxa de congestionamento, índice de manifestações sem 
interesse, índice de cotejo; outras análises dos padrões de atuação das promotorias; 
impacto da gestão sobre os resultados da atuação funcional das promotorias.  

 

5.3. “Avaliação do Sistema Prisional Brasileiro, através da proposição de um índice 
de cumprimento da Lei de Execuções Penais”. 

 

O objetivo da pesquisa é apresentar uma fotografia das condições do sistema prisional 
Brasileiro, a partir das informações contidas em relatório anual de inspeção do 
Sistema, produzido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 
Especificamente, propomos a construção de um índice de cumprimento da Lei de 
Execuções Penais. O produto desta pesquisa é um relatório descritivo da situação dos 
estabelecimentos prisionais, segundo temas, regiões (Unidades da Federação) e 
tamanho das unidades. Há ainda a previsão de um seminário conjunto CNMP e IPEA 
para divulgação do relatório.A importância deste produto reside na necessidade de 
avaliar as políticas públicas para o sistema prisional, especialmente no tocante à 
capacidade do sistema de cumprir sua missão precípua e de oferecer garantias 
mínimas de direitos humanos, conforme determinado pela Constituição Federal e 
outras leis e normas. 

 

5.4.“Avaliação dos Serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil, 
através da proposição de um índice de cumprimento das normas que regulam a 
aplicação de medidas socioeducativas”. 

 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar um diagnóstico acerca da situação dos 
serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no brasil. Aprestação desses 
serviços é regulada por um conjunto de leis e normas, que incluem: o estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA); A Lei 12.594/2012, ou Lei do SINASE- Sistema Nacional 
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de Atendimento Socioeducativo, Constituição Federal, à Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança; Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração 
da Justiça da Infância e da Juventude; Regras das Nações Unidas para a Proteção dos 
Jovens com restrição de liberdade; Resolução 119/2006 do CONANDA. 

Diante deste extenso marco legal, a pesquisa tem como objetivo estabelecer uma 
metodologia para cálculo de um indicador, por estabelecimento, do grau de 
cumprimento das exigências contidas neste marco legal. Este indicador é importante 
para uma avaliação da situação dos estabelecimentos que prestam o serviço. Em 
ultima análise, gostaríamos de saber se as crianças e adolescentes estão sendo 
efetivamente atendidas dentro do que determinam a Constituição, as leis e normas, 
além do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo.  

O produto desta pesquisa é um relatório descritivo das características e condições das 
unidades de atendimento serviços de acolhimento, segundo temas, regiões (Unidades 
da Federação) e tamanho das unidades. Há a previsão de um seminário conjunto 
CNMP e IPEA para divulgação do relatório. 

 

 

6. ATRIBUIÇÕES DAS PARTES 
 

6.1. DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 

a) Desenvolvera metodologia, desenhar e executar as atividades de campo 
necessárias ao cumprimento dos objetivos descritos no item quatro; 

b) Selecionar, organizar e treinar as equipes de pesquisa,controlando e 
supervisionando suas atividades de produção de dados em campo; 

c) Disponibilizar técnicos do seu quadro permanente de pessoal, bem como 
as instalações físicas e equipamentos necessários ao cumprimento dos 
objetivos deste plano de trabalho; 

d) Produzir os relatórios finais e prestar contas dos recursos utilizados na 
execução deste plano de trabalho. 

 

6.2. DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 

a) Designar, no CNMP, servidores responsáveis por prestar as informações 
solicitadas e receber as equipes de pesquisa; 

b) Produzir informações estatísticas sobre estrutura, orçamento e carga de 
trabalho do CNMP, referentes ao ano de 2012; 

c) Organizar as atividades de divulgação dos relatórios da pesquisa; 

d) Cooperar com o IPEA na condução das atividades da pesquisa. 
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7. Período de Execução dos projetos 
 

Período (meses após data da 
aprovação deste Plano) 

Descrição 

18 meses Estudo:5.1.“Avaliação dos resultados do 
planejamento estratégico no Ministério 
Público” 

18 meses  Estudo:5.2.“Diagnostico acerca da produção de 
informação pelo MP e Modelagem de 
informaçõespara planejamento e gestão.””. 

3 meses Estudo: 5.3.“Avaliação do Sistema Prisional 
Brasileiro, através da proposição de um índice 
de cumprimento da Lei de Execuções Penais”. 

9 meses Estudo: 5.4.“Avaliação dos Serviços de 
acolhimento de crianças e adolescentes no 
Brasil, através da proposição de um índice de 
cumprimento das normas que regulam a 
aplicação de medidas socioeducativas”. 

 

8. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 

Produto Data de entrega Descrição 

1 
3 meses Seminário para apresentação e discussão de 

resultados - Item 5.3. 

2 3 meses Relatório final - Item 5.3. 

3 
6 meses  1º Seminário para apresentação e discussão de 

resultados parciais- Item 5.2. 

4 9 meses Relatório final - Item 5.4. 

5 
9 meses Seminário para apresentação e discussão de 

resultados - Item 5.4. 

6 
12 meses 2º Seminário para apresentação e discussão de 

resultados parciais- Item 5.2. 
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7 18 meses Relatório final -Item 5.1. 

8 18 meses  Relatório final -Item 5.2. 

9 
18 meses  Seminário Final para apresentação dos resultados dos 

projetos. 

 

9. PLANO GERAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 

Ordem Tipo de despesa Valor total aplicado (R$) 

1 Bolsas de pesquisa (339018) 304.000,00 

2 Passagens aéreas (339033) 25.800,00 

3 Diárias a servidores (339014) 13.100,00 

4 Diárias a colaboradores (339036) 13.100,00 

TOTAL 356.000,00 

 

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

Ordem 

Data do 
pagamento* 

 

Valor repassado 

Bolsas de 
Pesquisa 
(R$) 

Passagens 
aéreas (R$) 

Diárias a 
servidores 
(R$) 

Diárias a 
colaborado
res (R$) 

Valor total 
(R$) 

1 1º mês 152.000,00 12.900,00 6.550,00 6.550,00 178.000,00 

2 6º mês 152.000,00 12.900,00 6.550,00 6.550,00 178.000,00 

*Meses após data da aprovação deste Plano. 
 
11. PLANO DETALHADO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

1. Bolsas de pesquisa 

Ordem Tipo de despesa Quantidade Valor 
unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$) 
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1 IPEA/PNPD/PROMOB, Doutor 
presencial, por 8 meses 

4 5.200,00 166.400,00 

2 IPEA/PNPD/PROMOB, Incentivo à 
Pesquisa I, por 8 meses 

4 2.800,00 89.600,00 

4 IPEA/PNPD/PROMOB, Assistente 
de Pesquisa I, por 8 meses 

4 1.500,00 24.000,00 

TOTAL 304.000,00 

 

2. Passagens e diárias de viagem 

Ordem Tipo de despesa Quantidade Valor 
unitário 
médio (R$) 

Valor 
total (R$) 

1 Passagens aéreas nacionais 50 516,00 25.800,00 

2 Diárias de viagem/deslocamento 
de servidores no Brasil 

50 262,00 13.100,00 

3 Diárias de viagem/deslocamento 
de colaboradores no Brasil 

50 262,00 13.100,00 

TOTAL 52.000,00 

 

12. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
 

12.1. DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 

Remuneração dos pesquisadores e demais servidores públicos de seu quadro 
permanente de pessoal, envolvidos na execução deste plano de trabalho, bem 
como de suas despesas com instalações físicas e equipamentos. 

12.2. DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO 

a) Remuneração dos servidores públicos de seu quadro permanente de pessoal, 
envolvidos na execução deste plano de trabalho, bem como de suas 
despesas com passagens e diárias de viagem; 

b) Pagamento das despesas em bolsas de pesquisa, passagens e diárias de 
viagem, elencadas nos itens oito, nove e dez deste plano de trabalho. 
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12. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

11.1. PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, a Diretoria de Estudos e 
Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (IPEA/DIEST). 

11.2. PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO,(...). 

 

13. DIREITOS SOBRE OS PRODUTOS 

Os produtos resultantes da execução deste plano de trabalho pertencem ao 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, que desde logo autorizama sua 
divulgação e livre utilização pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

 

14. CONDIÇÕES DE RESCISÃO 

Este Termo poderá ser denunciado ou rescindido nas hipóteses previstas pela Lei 
Federal n. 8.666/1993, pelo Decreto n. 6.170/2007, pela Portaria Interministerial n. 
127/2008, ou em caso infringência a qualquer de seus dispositivos, imputando-se às 
partes a responsabilidade pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenha 
vigorado. 










