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Objetivos do Programa

- Implementar um sistema de atuação funcional na esfera criminal a
partir de estratégias de inteligência;

- Instituir uma reorganização espacial do MP, em escala regional;

- Incorporar mecanismos e ferramentas tecnológicas de obtenção e
formulação própria de interpretação de dados, de modo a obter
informação;

- Incrementar a colaboração com os órgãos públicos e a aproximação
com a sociedade.



Eixos do Programa

Para alcançar os objetivos traçados, o programa se

sustenta em dois eixos fundamentais:

- A criação de PROMOTORIAS REGIONAIS DE

SEGURANÇA PÚBLICA;

- A formatação de um DIAGNÓSTICO CRIMINAL.



Atribuições das Promotorias Regionais de 
Segurança Pública

- A tutela difusa da segurança pública;

- O controle externo da atividade policial.



Promotorias Regionais de Segurança Pública

Fevereiro de 2016: publicados os Atos que redistribuíram
as atribuições das PJs da Comarca da Capital e de Chapecó.

Instaladas duas Promotorias de Justiça:

- A 40ª Promotoria da Capital e

- A 14ª Promotoria de Chapecó.



Projetos

- Redefinindo Atribuições

Objetivo: Reescrever as atribuições do Programa Tutela Difusa da Segurança Pública.

- Aprimorando o Controle Externo da Atividade Policial

Objetivo: Aprimorar o controle externo da atividade policial por meio dos dados do BI, para focar nas

necessidades locais.

- Inovação Digital

Objetivo: Pretende desenvolver ferramentas tecnológicas de apoio às PJ criminais.

- IGP

Objetivo: Firmar parcerias com o Instituto Geral de Perícias para o aprimoramento e qualificação de técnicas e de

equipamentos.

- Acordo de Não Persecução Penal

Objetivo: Inserir no âmbito do MP uma cultura voltada a promover um sistema de justiça consensual.



Projetos

- Fiscalizando a Execução Penal e o Combate à Reincidência

Objetivo: Realizar diagnóstico das ações existentes no CCR e avaliar a possibilidade de implementação do programa.

- Pátio de Obras

Objetivo: Pretende acompanhar a edificação de obras de unidades prisionais e promover estudos acerca do ingresso e

permanência de empresas no sistema prisional.

- Fundo de Penas Alternativas
Objetivo: Elaborar estudos visando definir a viabilidade de criação e implementação de um fundo estadual e de

subcontas regionais para destinação de penas alternativas.

- Medidas Cautelares

Objetivo: Pretende fomentar a fiscalização do cumprimento de medidas cautelares.

- Diagnósticos Criminais

Objetivo: Pretende desenvolver painéis de aplicações de inteligência do negócio (business intelligence - BI)

com o mapeamento das manchas criminais para o uso prático e resolutivo.



Projeto Diagnósticos Criminais



Entregas Realizadas

1. Assinatura de Termo de Cooperação entre MPSC e Secretarias do
Estado;

2. Assinatura de termos aditivos ao Convênio nº 57/2013 com a SSP/SC;

3. Entrega do Portal do Promotor com as aplicações de análise de
dados;

4. Entrega das aplicações de análise da: a) Polícia Militar; b) Polícia Civil;
c) Violência contra a Mulher; d) Resoluções 20 e 56 do CNMP; e)
Geoanálise; f) Mortes decorrentes de intervenção policial; g) Sistema
Prisional; h) Previsão de entrega da aplicação dos laudos periciais do
Instituto Geral de Perícias; i) vídeo tutorial aos Promotores

5. Instalação de duas promotorias da segurança pública.



Resultados Pretendidos

- Mobilização dos promotores de justiça da área criminal, para incorporarem postura proativa;

- Aproximaçãodo MP com a sociedade;

- Promover o atendimento e a assistência às vítimas da violência e da criminalidade;

- Identificação e atuação em situações de maior vulnerabilidade social;

- Inserção de geotecnologias no cotidiano das Promotorias Regionais como ferramenta à

prestação de serviços de proteção ao cidadão;

- Cooperação e o compartilhamento de informação entre os órgãos do MP;

- Colaboração com os órgãos administrativos e de segurança pública do Estado.


