
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Banco de Boas Práticas da Tutela da Segurança Pública

I - Dados pessoais:

Nome: Shalimar Christian Priester Marques

CPF: 617.229.792-91 RG: 594.189 Órgão Emissor: SSP/RO

Endereço: Rua Jamari, 1555

Município: Porto Velho Estado: Rondônia CEP: 76801-917

E-mail: 21489@mpro.mp.br

II - Dados profissionais:

Unidade ministerial/Órgão/Instituição de afiliação: Ministério Público do Estado de Rondônia.

Cargo/função: Promotor de Justiça

III – Boa prática:

Título: Geo-Análise: análise dos dados da Segurança Pública para tomada de decisões.

Tipo: ( ) Ação (X) Projeto

Ementa descritiva (120 palavras): O Projeto busca criar um módulo que se integrará ao Portal
do Promotor (projeto em desenvolvimento) fornecendo de forma gráfica informações aos
órgãos de execução do Ministério Público de Rondônia para a promoção ações voltadas a
implementação do combate a criminalidade local, conferindo eficiência e economicidade ao
trabalho desenvolvido, bem como, subsidiando-o de informações relevantes para o ajustamento
de ACPs com vista a implementação de políticas em sede de Segurança Pública.

Propõe-se ainda na formulação de uma solução que permita a manipulação dos dados e
informações obtidas pelo Ministério Publico em diversas plataformas facilitando assim que a
análise não fique restrita a um software específico ou a uma interpretação estanque da
realidade, permitindo que o Promotor de Justiça com a base de dados já tratada, possa fazer
sua análise da realidade local.

Objetiva-se ainda a integração da base de dados com todos os atores do Sistema Integrado de
Segurança Pública - SISP, bem como a transferência do know how, dados e informações as
instituições integrantes da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

Introdução: A Segurança Pública está entre as três maiores preocupações da sociedade
brasileira em 2018, pode-se atribuir esta preocupação ao fato do Brasil ser hoje o país com o
maior número de homicídios domundo. Em 2016 foram 61.283mortes - total próximo damédia
anual de vítimas fatais da guerra civil da Síria. A taxa média brasileira de homicídios por grupo
de 100 mil habitantes não é menos assustadora - chegou a 29,7 no ano passado, praticamente
o triplo do padrão considerado aceitável no mundo. Em Rondônia a taxa de homicídios somada
commortes violentas sem causa determinada chega a 42,0 em Porto Velho, capital de Rondônia.
A média do Estado é de 33,9. Dentro destes números está a violência contra mulheres, pois de
acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), tem a 4ª maior taxa do país de
homicídios de mulheres. Infelizmente, os índices criminais, em nosso Estado vão além das áreas
urbanas. Um estudo da Comissão da Pastoral da Terra (CPT) colocou Rondônia em 1° lugar no



ranking de violência no campo. Pode-se dizer que em 2017, a cada dia, aproximadamente, duas
pessoas são assassinadas no Estado.

É nesse cenário que o emprego da técnica do Diagnóstico Criminal se mostra indispensável. Esta
técnica constitui-se no uso de uma coleção de métodos dispostos a obter dados, informações,
analisá-los e deles estabelecer estratégias de ação.

O enfrentamento da criminalidade e da violência a partir do Diagnóstico Criminal permite a
formulação de políticas públicas muito mais próximas da realidade e dirigidas ao atendimento
das causas, não só das manifestações da violência, provendo subsídios mais adequados para as
políticas de prevenção, repressão e de assistência às vítimas.

Este projeto tem por finalidade alinhar as disposições legais que tratam da necessidade da
elaboração de estatísticas criminais aos comandos constitucionais de garantia da ordem pública,
atrelado ainda a princípio administrativo da economicidade e eficiência pois não raras as
políticas na área da criminalidade e justiça são efetuadas em vôo cego, sem instrumentos e com
orientação puramente impressionista.

Descrição: Foram elaboradas as seguintes tarefas no ano de 2018: Convênio para transmissão
dos dados de Ocorrências Policiais; Parametrização do Banco de Dados; Definição dos campos
necessários; Definição da metodologia; Elaboração dos Painéis em BI; Utilização de
Georreferenciamento das Ocorrências Policiais; Divulgação dos Painéis.

Conclusão/Resultados:

Permitiu a captação dos dados acerca da violência e da criminalidade diretamente pelo
Ministério Público, pormeio de data mining e a instalação de webservice integrado ao banco da
SESDEC ao MP;

Análise do fenômeno criminoso por meio dos registro policiais;

Transferência dos dados já parametrizados aos organismos de segurança pública para
realizarem o seu diagnóstico de forma a atender tanto a área de gestão quando a área
operacional;

Por meio de ferramenta de BI que possibilitou melhor aproveitamento e interpretação dos
dados.

(X) Declaro a verificação e a precisão das informações prestadas, respondendo exclusivamente
por quaisquer reclamações relacionadas a direitos autorais em virtude do projeto apresentado;
bem como autorizo, sem ônus, a divulgação da presente iniciativa na página do CNMP.

Segue anexo manuais do sistema Geo-Análise.

Porto Velho, 18 de novembro de 2019.

___________________________________________

SHALIMAR CHRISTIAN PRIESTER MARQUES


