
Informações referentes ao Projeto Foragidos da Justiça. 

a) se foi implementado na respectiva unidade ou ramo ministerial: sim, o projeto foi 
implementado no MPDFT 

b) a justificativa da iniciativa: A ideia do projeto surgiu a partir da constatação de que os atores 
envolvidos na persecução penal fazem muito pouco para reunir informações úteis à localização 
de pessoas foragidas da justiça, ainda que essas tenham se envolvido em crimes gravíssimos, 
como os dolosos contra a vida. Isso tem contribuído para o aumento da sensação de 
impunidade em relação aos crimes de homicídio. A Polícia, o Ministério Público e o Poder 
Judiciário por vezes têm atuado de forma isolada no combate a criminalidade, cada um com 
foco nas suas atribuições (a Polícia em entregar o fruto da investigação, o Ministério Público 
em denunciar, o Poder Judiciário em cumprir as regras destinadas a observância dos ritos 
processuais etc), mas muitas vezes nos esquecemos do objetivo comum que é a entrega à 
sociedade do produto final do nosso trabalho: a correta aplicação da lei penal, que na hipótese 
de condenação, passa pelo cumprimento efetivo da pena imposta. Os trabalhos foram 
iniciados na Promotoria Criminal e do Júri do Guará em agosto de 2018. Inicialmente, 
procurou-se descobrir quantas ações penais do júri encontravam-se suspensas em virtude da 
não localização dos acusados, bem como a busca da quantidade de pessoas condenadas por 
homicídio que se encontravam foragidas. Após realizar esse levantamento, foram reunidas as 
informações sobre essas pessoas e sobre os crimes pelos quais eram acusadas ou já haviam 
sido condenadas. Posteriormente, com o auxílio do Setor de Diligências, foram realizadas 
pesquisas para descobrir o paradeiro dessas pessoas. Por fim, foram criados cartazes com 
fotografias e a descrição a respeito do crime cometido pelos procurados, colocando telefones 
de contato para recebimento de informações sobre o paradeiro desses. Com o auxílio de 
colaboradores, até março de 2019, foi possível localizar 3 dos 4 foragidos escolhidos, oriundos 
dos processos criminais suspensos por não localização do autor do fato, e atualmente estamos 
a procura do outro foragido.  

c) os objetivos perseguidos: Mudar  as práticas e cultura institucional de esquecimento dos 
processos criminais suspensos em razão da não localização de pessoas, com a adoção de 
medidas proativas, de forma a aumentar a quantidade de pessoas localizadas e efetivamente 
responsabilizadas penalmente pelos crimes dolosos contra a vida nas promotorias de Justiça 
criminais e do Tribunal do Júri das localidades que aderirem à proposta de trabalho. 

 d) a capacidade que a iniciativa dispõe de ser replicada em outro Ministério Público: essa 
iniciativa é plenamente capaz de ser replicada em outro Ministério Público 

e) as principais atividades desenvolvidas e os respectivos responsáveis pelo seu cumprimento: 
vide tabela abaixo 

f) o cronograma definido para a realização das atividades constantes da iniciativa: vide tabela 
abaixo 

 g) os recursos humanos e financeiros envolvidos: os recursos humanos foram os membros e 
servidores do MPDFT, não houve recursos financeiros envolvidos 
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h) o local em que foi desenvolvido: Promotoria Criminal e do Júri do Guará, do Paranoá, Santa 
Maria, Ceilândia, São Sebastião e Brazlândia.   

i) os resultados alcançados devidamente comprovados: O Projeto surgiu na Promotoria 
Criminal e do Tribunal do Júri do Guará a partir do levantamento de informações sobre a 
quantidade de mandados de prisão não cumpridos expedidos pela Vara Criminal e do Tribunal 
do Júri do Guará em desfavor de pessoas acusadas e condenadas por crimes dolosos contra a 
vida (homicídio). Em agosto de 2018 foram totalizados 7 mandados de prisão nessa situação. A 
partir daí foi criado um banco de dados com as informações pessoais das pessoas procuradas, 
confecção de cartazes dos foragidos, realizado trabalho de inteligência pelo Setor de Diligência 
da Promotoria do Guará para levantar endereços vinculados aos alvos e seus familiares, 
divulgação dos cartazes em grupos de Whatsapp do Guará, realização de contato com policiais 
e promotores de outros Estados onde surgiram informações do paradeiro dos foragidos, 
chegando-se no período aproximado de 18 meses à localização e prisão de 7 pessoas que 
foram alvo do projeto. Atualmente o Guará conta ainda com 2 pessoas foragidas, das 9 que 
inseridas no Projeto desde sua criação em agosto de 2018. Colegas de outras Promotorias de 
Justiça aderiram também ao Projeto, sendo elaborados cartazes de foragidos que foram 
inseridos no site do MPDFT, o qual contabiliza atualmente 13 pessoas procuradas.  

 

j) a avaliação do processo de implementação da iniciativa apresentada, com especial ênfase 
aos obstáculos evidenciados:  Necessidade de proatividade na busca pelo cumprimento dos 
mandados de prisão. Necessidade de criação de redes de informação e parcerias com outros 
atores que agem no sistema de justiça criminal (Polícia local e de outros Estados, Ministérios 
Públicos Estaduais, etc.).  

Grande potencialidade de incremento da atuação do Ministério Público a partir de uma 
adequada interação com a sociedade civil, desde que feita de forma correta e criativa. 

O Projeto indicou com rapidez a viabilidade de utilizar a sociedade civil como colaboradora 
ativa na busca por pessoas foragidas do sistema de justiça criminal. Indicou, outrossim, que os 
meios de comunicação de massa, tais como o whatsapp, instagram, twitter, etc precisam 
ganhar papel de relevo nessa interação, em que a população é não apenas espectadora, mas 
participe do sistema de justiça criminal. 

Outro ponto positivo é a capacidade efetiva de localizar, de fato, os foragidos. Houve, 
inclusive, uma localização decorrente de contato anônimo no próprio site do MPDFT, através 
da Ouvidora. 

Há um gargalo a ser explorado, com a continuidade do projeto, que é a adesão de mais 
promotores e promotorias de justiça. Hoje apenas 4 promotorias das 16 remeteram processos 
para serem incluídos no “Foragidos da Justiça”. Outro gargalo é a TI. O site “foragidos da 
justiça” tal como está era apenas uma solução temporária, no entanto o site definitivo ainda 
não está pronto. 
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Deve-se levar em consideração, para avaliar esses dois pontos que impediram uma maior 
expansão do projeto, a situação excepcional de calamidade pública decorrente da pandemia 
de COVID19 e suas consequências no dia-a-dia de trabalho no MPDFT. 

 

Resposta dos itens (e) e (f): 

3 – Relação de Entregas 

Entrega Data da entrega Responsável 

1.1 – Solicitar ao Comitê 
Estratégico de Tecnologia da 
Informação (CETI) inclusão de um 
sistema informatizado a ser 
desenvolvido para a organização 
dos dados das pessoas foragidas 

2/4/2019 
Núcleo do Tribunal do Júri e de 

defesa da vida 

1.2 – Verificar se o sistema para a 
organização dos dados foi 
priorizado pelo CETI 

2/4/2019 
Núcleo do Tribunal do Júri e de 

defesa da vida 

2.1 – Estabelecer estratégia de 
apresentação da proposta de 
trabalho aos membros das 
promotorias de Justiça criminais e 
do Tribunal do Júri nas satélites 

2/4/2019 

Núcleo do Tribunal do Júri e de 
defesa da vida /  

Gladson Raeff 

2.2 – Convidar Promotores do Júri 
para reunião no Núcleo do Júri 
para apresentação da proposta de 
trabalho 

2/4/2019 

Núcleo do Tribunal do Júri e de 
defesa da vida /  

Gladson Raeff 

2.3 – Realizar reunião com 
Promotores do Júri para 
apresentação da proposta de 
trabalho 

5/4/2019 

Núcleo do Tribunal do Júri e de 
defesa da vida /  

Gladson Raeff 

2.4 – Elaborar roteiro a ser 
entregue aos Promotores do Júri 
parceiros para o desenvolvimento 
da 1ª etapa do projeto 

10/12/2019 

Núcleo do Tribunal do Júri e de 
defesa da vida /  

Gladson Raeff 

2.5 – Solicitar aos Promotores do 
Júri associados ao projeto os 
dados dos casos selecionados por 
cada um para serem incluídos no 

5/3/2020 
Núcleo do Tribunal do Júri e de 

defesa da vida 
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projeto 

2.6 – Auxiliar os Promotores do 
Júri associados ao projeto no 
desenvolvimento da 1ª etapa do 
plano de ação 

5/3/2020 

Núcleo do Tribunal do Júri e de 
defesa da vida /  

Gladson Raeff 

3.1 – Solicitar à Vara do Tribunal 
do Júri a relação de ações penais 
suspensas por não localização do 
acusado (artigo 366 do CPP) e de 
mandados de prisão não 
cumpridos relacionados a pessoas 
acusadas ou condenadas por 
homicídio. 

5/3/2020 
Promotorias de Justiça criminais e 
do Tribunal do Júri da localidade 

3.2 – Receber as informações da 
Vara do Tribunal do Júri referentes 
às ações penais suspensas por não 
localização do acusado (artigo 366 
do CPP) e de mandados de prisão 
não cumpridos relacionados a 
pessoas acusadas ou condenadas 
por homicídio. 

5/3/2020 
Promotorias de Justiça criminais e 
do Tribunal do Júri da localidade 

3.3 – Selecionar casos para incluir 
no projeto, de acordo com 
critérios tais como repercussão do 
crime na comunidade, 
envolvimento da família da vítima 
na apuração do crime, 
periculosidade do acusado, etc. 

5/3/2020 
Promotorias de Justiça criminais e 
do Tribunal do Júri da localidade 

3.4 – Digitalizar as principais peças 
das ações penais selecionadas 
(denúncia, laudos periciais, 
decisão judicial que determinou a 
prisão preventiva, mandado de 
prisão, fotografia do acusado, etc). 

5/3/2020 
Promotorias de Justiça criminais e 
do Tribunal do Júri da localidade 

3.5 – Realizar pesquisas quanto ao 
possível paradeiro dos foragidos, 
com auxílio do Setor de Diligência. 

5/3/2020 
Promotorias de Justiça criminais e 
do Tribunal do Júri da localidade 

4.1 – Receber e tratar os dados 
dos casos selecionados pelos 
Promotores do Júri associados ao 

5/3/2020 
Núcleo do Tribunal do Júri e de 

defesa da vida 
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projeto 

4.2 – Elaborar cartazes de 
procurados no padrão definido, 
após o tratamento dos dados pelo 
Núcleo do Tribunal do Júri e de 
defesa da vida 

30/4/2020 
Promotorias de Justiça criminais e 
do Tribunal do Júri da localidade 

4.3 – Alimentar a página da 
internet, destinada ao projeto, 
com as informações necessárias à 
localização dos foragidos da 
Justiça selecionados (fotografias, 
prontuários civis, informações 
gerais) 

30/4/2020 
Promotorias de Justiça criminais e 
do Tribunal do Júri da localidade 

4.4 – Acompanhar, após a 
publicação, se o autor do fato do 
crime contra a vida foi localizado 

30/4/2020 
Promotorias de Justiça criminais e 
do Tribunal do Júri da localidade 

4.5 – Realizar a contagem dos 
acessos à página da internet dos 
foragidos da Justiça 

30/4/2020 
STI 

Secom 

5.1 – Solicitar à Secretaria de 
Comunicação (Secom) a 
elaboração de Plano de 
Comunicação para divulgação do 
projeto 

30/4/2020 

Núcleo do Tribunal do Júri e de 
defesa da vida /  

Gladson Raeff 

5.2 – Definir interface da página 
em que ficarão os dados dos 
foragidos da Justiça 

10/12/2019 

Núcleo do Tribunal do Júri e de 
defesa da vida /  

Gladson Raeff 

Secom 

5.3 – Orientar membros e 
servidores autorizados sobre 
procedimento de inserção das 
informações página da internet 

10/12/2019 

Núcleo do Tribunal do Júri e de 
defesa da vida  

Gladson Raeff 

Secom 

5.4 – Criar rede para divulgação 
dos cartazes de procurados e 
estabelecer vínculos com 
colaboradores (informantes, 

30/4/2020 
Promotorias de Justiça criminais e 
do Tribunal do Júri da localidade 
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policiais, etc). 

5.5 – Elaborar Plano de 
Comunicação para divulgação do 
projeto 

10/12/2019 Secom 

5.6 – Executar o Plano de 
Comunicação 

30/4/2020 Secom 

6.1 – Elaborar Portaria de 
Institucionalização do projeto 

10/7/2019 Aproj/Secplan 

6.2 – Enviar Portaria Normativa ao 
Setor de Produção e Gestão de 
Documentos para revisão 

20/7/2019 Aproj/Secplan 

6.3 – Enviar portaria revisada à 
Assessoria de Políticas 
Institucionais (API) para 
providências quanto à assinatura 

30/7/2019 Aproj/Secplan 

6.4 – Solicitar assinatura da 
portaria à Procuradoria-Geral de 
Justiça 

12/8/2019 API 

6.5 – Responder os formulários de 
acompanhamento do projeto 

10/12/2019 

Núcleo do Tribunal do Júri e de 
defesa da vida /  

Gladson Raeff 

6.6 – Solicitar à Secplan a 
elaboração do Manual de 
Processos e Procedimentos da 
metodologia a ser utilizada no 
projeto 

10/12/2019 
Núcleo do Tribunal do Júri e de 

Defesa da Vida 

6.7 – Elaborar Manual de 
Processos e Procedimentos da 
metodologia a ser utilizada no 
projeto 

10/12/2019 Aproj/Secplan 

6.8 – Preencher o Termo de 
Encerramento de Trabalho com 
análise dos resultados gerados 
(registro por meios de fotos e 
vídeos) e relato das lições 
aprendidas 

05/05/2020 

Núcleo do Tribunal do Júri e de 
Defesa da Vida 

Promotorias de Justiça Criminais e 
do Tribunal do Júri do Guará 
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6.9 – Elaborar Relatório Final do 
projeto 

06/07/2020 Aproj/Secplan 

 

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.069752/2020-59, disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium.
Despacho referente ao documento com protocolo 08191.069752/2020-59, disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium.

Assinado por DANIELLA PADUA LOPES - APROJ/SECPLAN em 13/07/2020.


