
 
 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 I - Dados pessoais: 

 Nome: Nilton de Barros 

 CPF: 080.644.757-59             RG: 1.454.701                   Órgão Emissor: SSP-ES 

 Endereço: Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, 121, Enseada do Suá   

Município: Vitória              Estado: Espírito Santo              CEP: 29.055-036   

 E-mail: nbarros@mpes.mp.br 

  

II - Dados profissionais: 

 Unidade ministerial/Órgão/Instituição de afiliação: Centro de Apoio Operacional Criminal 

(CACR) e Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) – Ministério Público do Estado 

do Espírito Santo (MPES) 

 Cargo/função: Promotor de Justiça Dirigente do Centro de Apoio Operacional Criminal (CACR) 

e do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) 

  

III – Boa prática: 

 Título: Painel de Segurança Pública: Controle externo e combate à criminalidade 

 Tipo: ( ) Ação (X) Projeto 

  

Ementa descritiva: 

O Centro de Apoio Operacional Criminal (CACR) e o Núcleo de Controle Externo da Atividade 

Policial (NCAP) do Ministério Público do Espírito Santo desenvolveram o Painel de Segurança 

Pública, acessível em ambiente virtual interno, a fim de auxiliar os membros com atuação na 

área. Nele, os dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp-

ES) encontram-se disponibilizados de forma simples e organizada através de gráficos e 

mapeamentos, permitindo que o membro tenha acesso a relações de criminalidade incidente 

em cada região, natureza dos delitos, características de autores e vítimas, além de informações 

estruturais das delegacias de polícia, como número de servidores, entre outras. 

 



Introdução:  

Durante muitos anos o controle externo da atividade policial desempenhado pelo Ministério 

Público tem sido realizado com base em tecnologias tradicionais (análise manual de dados), 

exigindo esforços sobre-humanos ao se analisar milhares de boletins de ocorrências e 

inquéritos policiais, sem que se tivesse uma visão global de todos os órgãos de segurança 

pública do Estado. 

Visando o enfrentamento da criminalidade que atinge a sociedade, o Estado, via seus órgãos 

de segurança pública, deve estar aparelhado para o pleno exercício das atividades voltadas a 

prevenção, repressão e investigação dos delitos. 

Neste aspecto, com ineditismo, o Ministério Público do Espírito Santo, lançou suas atenções 

para projetos voltados ao mapeamento dos órgãos de segurança pública voltado à detecção 

de pontos de estrangulamento com escopo de impactar na atividade de tais órgãos buscando 

melhoria de suas condições e, por conseguinte, permitindo uma atividade-fim mais eficiente. 

Aponta-se inicialmente dupla vertente para sua utilização, qual seja de permitir melhor 

conhecimento dos órgãos de segurança pública com entrega de “ranking” da segurança pública 

destinado à identificação de prioridades dos mesmos, proporcionando colaborar com o 

direcionamento e aplicação de verbas públicas no campo da segurança pública, além de 

possibilitar cotejo de órgãos e produtividades com as implicações que daí derivam, dentre 

outras que poderão se revelar aos usuários. 

 

Descrição:  

O Painel de Segurança Pública é uma ferramenta virtual que visa auxiliar os membros do 

Ministério Público na elaboração de Políticas Públicas de Segurança Pública e no Controle 

Externo da Atividade Policial. 

Nele, é possível ter acesso à dados referentes aos crimes praticados por regiões, natureza, 

autores e vítimas, número de servidores em delegacias, entre outras informações. 

O emprego de ferramentas de Business Intelligence (BI) e um conjunto de tecnologias capazes 

de tratar grandes volumes de dados, viabilizou a análise de todos os relatórios de inspeção aos 

órgãos de segurança pública produzidos semestralmente pelos Promotores de Justiça. 

Agrega também informações da Secretaria de Segurança Pública relativas às ocorrências 

policiais registradas no Estado, cruzando-se milhares de dados em tempo real de modo a 

viabilizar um mapa da criminalidade e, com ele, permitir a criação de diretrizes eficazes para o 

alcance de resultados. 

Para tanto, o Painel conta com diversas abas que traduzem o panorama dos órgãos de 

segurança pública do Estado, como: 

 A situação individualizada de cada Delegacia de Polícia Judiciaria, contemplando 

número de servidores, quantidade de inquéritos policiais e etc; 



 A quantidade de Boletins de Ocorrência registrados e quantos foram convertidos em 

inquéritos e/ou termos circunstanciados (com apresentação de taxa percentual de 

conversão) sinalizando para uma enorme quantidade de crimes sem sequer apuração; 

 Quantitativo de inquéritos que tramitam, se foram instaurados por portaria, flagrante, 

se estão no prazo, se concluídos com autoria, etc; 

 Comparativo que permite visualizar duas unidades policiais numa mesma tela, 

permitindo analisar produtividade (resolutividade) versus quantidade de servidores. 

Assim, resta sinalizado questões como eficiência x ineficiência da unidade, necessidade 

de remanejamento de pessoal, além da detecção de necessidade de adequação de 

atribuições de certas unidades policiais pela baixa produtividade; 

 Boletins de Ocorrência: quantitativo de ocorrências registradas tanto pela Policia Civil 

quanto pela Polícia Militar acerca de todos e quaisquer crimes ou ocorrências (que nem 

sempre constituem fato típico), com possibilidade de se filtrar pelo município ou 

unidade policial, permitindo-se também o filtro pelo tipo de crime. 

No que tange aos recursos humanos e financeiros utilizados, estima-se um custo de R$ 

2.308,33 com participação do membro para definição, planejamento e reuniões com órgãos 

externos para obtenção de dados; servidores de nível superior para definição, planejamento, 

criação, testes e implementação da ferramenta; e por fim, estagiário de nível superior para 

colaboração na criação, testes e homologação da ferramenta. 

Por se tratar de uma ferramenta virtual, o Painel pode ser facilmente replicado em outras 

unidades a partir da obtenção de dados capazes de alimentar o sistema. 

 

Conclusão/Resultados:  

Através da utilização do Painel de Segurança Pública foi possível constatar diversas carências 

e pontos que merecem retoque na atuação policial e na própria atuação do Ministério Público. 

Isto porque, ao analisar os dados disponibilizados, possibilitou-se a realização de uma 

apreciação qualitativa e quantitativa dos dados pelo membro. 

É o caso, por exemplo, das delegacias de polícia em que são observados baixos índices de 

produtividade quando comparadas com estruturas semelhantes, possibilitando a sinalização 

para necessidade de adequação das atribuições de certas unidades policiais. 

Do mesmo modo, restou possível o mapeamento da criminalidade de certas regiões e 

localização da maior incidência de crimes ou de determinado tipo de crime, direcionando a 

atuação da polícia e do Ministério Público para prevenção e repressão direcionadas ao foco do 

problema. 

O painel permitiu, ainda, estabelecer um ranking entre as melhores e piores unidades policiais, 

de modo que o Ministério Público pôde avaliar as atuações pontuais voltadas a melhoria das 

condições das unidades, priorizando ações às unidades com pior qualificação, já que os 

recursos e verbas públicas são evidentemente limitados. 



 

 (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. 

 

 

Vitória, 30 de Setembro de 2019 

 

NILTON DE BARROS 

 
 

 


