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APRESENTAÇÃO DO PROGRAMAAPRESENTAÇÃO DO PROGRAMA11

1. Justificativa1. Justificativa

No  âmbito  da  segurança  pública  -  e  consequentemente  na  esfera  criminal  -  o  enfrentamento  da
violência e da criminalidade pelos atores do sistema de justiça penal tem se mostrado, muitas vezes,
alheio ao "conhecimento e ao diagnóstico do real problema a ser enfrentado, e, por consequência, sem
qualquer base ou critérios para fins de alcance e aferição de resultados" (Gustavo Viviani de Souza)2. 

O próprio Ministério Público tem se restringido a uma atuação pautada pelo fluxo de inquéritos policiais
e de processos encaminhados pelas Varas Criminais. Ou seja, tem se limitado à mera decisão de propor
ou não a ação penal, cujas balizas e limites são fixados exclusivamente pela Polícia Civil 3.  O mesmo
distanciamento  ocorre  com  relação  a  atuação  da  Polícia  Militar,  cuja  iniciativa,  modo,  lugar  e
consequências derivadas da intervenção no evento criminoso ou do policiamento ostensivo não sofrem
o devido controle.

Em função desse cenário, o MPSC assume a tarefa de alterar essa lógica de atuação.

Para tanto, parte-se do pressuposto de que não há mais espaço na sociedade contemporânea para um
Ministério  Público  resignado  a  uma  atuação  exclusivamente  reativa4.  É  dada  a  hora  do  Ministério
Público assumir  o  protagonismo de articulador de medidas  que possam interferir  no fenômeno da
violência e da criminalidade.

Para isso, deve adotar uma nova postura institucional, incorporando um novo paradigma no exercício de
sua atividade no âmbito criminal. 

Trata-se de uma proposta de reengenharia do Ministério Público em sua atuação na esfera criminal,
fruto  de  uma  vontade  institucional,  no  sentido  da  construção  de  um  Ministério  Público  reflexivo,
proativo e resolutivo; uma instituição que assuma uma identidade proativa específica; uma instituição
que  em  sua  atividade  mais  tradicional,  a  área  criminal,  reúna  como  atributos  indispensáveis  o
dinamismo, a intersetorialidade, a relação interna dialogal, o planejamento e a gestão de resultados.

Esse redimensionamento de atribuições propõe uma atuação criminal do Ministério Público orientada
por estratégias proativas de tutela difusa da segurança pública.

A tutela difusa da segurança pública, como instrumento de atuação no âmbito criminal pelo Ministério
Público,  exige  um  trato  interdisciplinar  das  causas  da  criminalidade,  de  modo  a  lhe  permitir  a
identificação de políticas públicas que lhe ofereçam mecanismos de prevenção do crime e da violência. 

Assim, a omissão ou mesmo carência do estado em propor modelos de inclusão e assistência em áreas
sociais,  educacionais,  de  saúde,  de acolhimento  à  infância  e  juventude,  de  questões  urbanísticas  e
ambientais e de exercício efetivo da cidadania devem ser reconhecidas como causas potencializadoras
da criminalidade, da violência e da sensação de insegurança e, por isso, passariam a constituir objeto de

1  Programa atualizado em 12/09/2019.
2SOUZA, Gustavo Viviani de. Gestão de Resultados: atuação planejada do Ministério Público na esfera criminal ,
2014.
3 Os GAECOs, Grupos de Enfretamento ao Crime Organizado, têm sido uma importante tentativa de superação
desta histórica limitação na atuação do Ministério Público no âmbito criminal, mas sua abrangência é limitada às
hipóteses de enfretamento das organizações criminosas.
4 Baseado na obra de SILVA, Cátia Aida. Promotores de Justiça e novas formas de atuação em defesa de interesses
sociais e coletivos. São Paulo: Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 16, n. 45, 2001, pp. 127-144.
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políticas de Estado, notadamente de segurança pública, a serem exercidas de forma proativa pelo
Ministério Público. 

Orientados  por  esse  objetivo  e  comprometidos  com  a  busca  de  resultados  que  proporcionem  um
referencial mínimo de efetividade, entendemos necessário que sejam observados, inicialmente, algumas
premissas5: 

1. As políticas de segurança pública devem se orientar por uma base de dados para a produção de um
diagnóstico correto a respeito da natureza e da dimensão da criminalidade a ser enfrentada.

2.  A  opção  por  uma  estratégia  de  prevenção  da  criminalidade  e  da  violência deve  constituir  a
racionalidade dos programas de segurança pública, sobretudo municipais.

3. As iniciativas em segurança pública devem necessariamente trabalhar a partir de uma rede de atores
sociais, desde as agências públicas de policiamento e os diferentes serviços oferecidos pelo Estado, até
as agências privadas e os próprios cidadãos.

4. Necessidade de se romper com um modelo reativo para uma nova forma de se conceber o próprio
papel  dos  órgãos  de  segurança  pública,  no  sentido  da  afirmação  de  estratégias  preventivas  e
comunitárias.

Centrado nessas premissas, o primeiro passo no sentido da pretendida reformulação de paradigma deve
priorizar o emprego de um  sistema de gerenciamento inteligente de dados e informações sobre as
mais diversas formas de violência e de criminalidade, permitindo, a partir do conhecimento aprimorado
de  suas  causas,  a  identificação  de  políticas  de  segurança  pública como  medidas  alternativas  ao
enfrentamento penal desse gráfico crescente de práticas criminosas.

Este  é  um  antigo  anseio  do  Ministério  Público:  o  domínio  do  conhecimento  acerca  do  fenômeno
criminal e a possibilidade de traçar estratégias próprias de enfrentamento do crime. Trata-se, com essa
iniciativa, de superar a velha angústia dos Promotores de Justiça de serem “pautados” pelos órgãos de
segurança.

Para  isso,  pretende-se  inserir  como  modelo  de  atuação  o  emprego  sistemático  da  técnica  do
Diagnóstico Criminal, ferramenta que permite a formatação da geografia do crime em todas as regiões
do Estado de Santa Catarina, fornecendo dados estruturados acerca da quantidade e espécies de crimes,
dos locais de maior incidência, as suas motivações, estrutura e dinâmica e a identificação do perfil da
vítima e do vitimizador.

Com a implementação  desta  estratégia  de inteligência,  o  Ministério  Público  estará  preparado para
intervir  de  forma  planejada  no  fenômeno  criminal  e  assumir  a  responsabilidade  de  promover  a
mediação entre os órgãos estatais, a sociedade civil e, quando o caso, a iniciativa privada, no sentido de
alcançar a mudança ou o aprimoramento das políticas públicas destinadas à segurança pública.

Diante  desse  cenário,  o  MPSC propõe a  revisão  da estrutura  atual  das  Promotorias  de Justiça  de
controle externo da atividade policial e a ampliação, dentre as atribuições institucionais, do olhar sobre
a segurança pública numa perspectiva de tutela coletiva.

5 Estes  vetores  de atuação encontram-se detalhados nas diretrizes  sistematizadas pelos programas Segurança
Cidadã,  do  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento,  e  Safer  Cities,  do  Habitat  /  ONU  e  do  ICPC  (Centro
Internacional pela Prevenção do Crime),  assim como nos programas de prevenção do crime e da violência da
Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), ou em publicações como
os Cadernos do Projeto Cittá Sicure da Regione Emiglia-Romagna (Itália).
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2. Objetivos do Programa2. Objetivos do Programa

Nesse sentido, o programa "Tutela Difusa da Segurança Pública" pretende:

a. Implementar no âmbito do MPSC um sistema de atuação funcional na esfera criminal a partir de
estratégias  de  inteligência,  orientadas  pelo  planejamento,  integração,  proatividade  e  gestão  de
resultados, visando, com isso, contribuir para o enfrentamento da violência e da criminalidade.

b. Instituir uma reorganização espacial do Ministério Público por meio do estabelecimento de unidades
de atuação, em escala regional, que garantam o seu bom desempenho e perspectivas de efetividade,
permitindo uma visão ampla  e  global  das  políticas  de  segurança  pública  e  do controle  externo  da
atividade policial; 

c.  Incorporar  instrumentos,  mecanismos  e  ferramentas  tecnológicas  de  obtenção  de  dados  e  de
formulação própria de interpretação desses dados, de modo a obter informação e conhecimento como
estratégias  fundamentais  para  dar  organicidade,  planejamento e  resolutividade às  ações do MP no
âmbito da segurança pública e, consequentemente, na esfera criminal.

d.  Incrementar  a  colaboração  com  os  órgãos  públicos  e  a  aproximação  com  a  sociedade  para  o
aprofundamento  da  análise  e  solução  dos  problemas  sociais,  sobretudo  aqueles  relacionados  à
segurança pública.

3. Eixos do Programa3. Eixos do Programa

Para alcançar esses objetivos, o programa se sustenta em duas estruturas ou eixos fundamentais:

a. A criação de PROMOTORIAS REGIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA;

b. A formatação de um DIAGNÓSTICO CRIMINAL  6  .  

4. Promotorias Regionais de Segurança Pública4. Promotorias Regionais de Segurança Pública

4.1. Introdução4.1. Introdução

A partir das Promotorias Regionais de Segurança Pública propõe-se uma nova configuração espacial de
atuação do MP na área criminal, ultrapassando os estreitos limites da comarca7.
 
Atualmente,  a  base de atuação do Ministério  Público  tem escala  única,  a  comarca,  que  se  mostra
insuficiente para garantir a efetividade institucional, mormente na área criminal.

6 De modo a introduzir na Instituição um modelo de atuação que contemple previamente a produção e análise de
informações derivadas de um banco de dados unificado, necessárias ao planejamento e à execução de políticas de
segurança pública eficazes.  
7 Baseado nas obras de: BENJAMIN, Antônio Herman. Um novo modelo para o Ministério Público na Proteção do
Meio Ambiente.  In: ALVES, Airton Buzzo  et al.  Funções institucionais do Ministério Público,  São Paulo, Saraiva,
2001, pp. 7-12; BERCLAZ, Márcio Soares e MOURA, Millen Castro Medeiros de.  Para onde caminha o Ministério
Público? Um novo paradigma: racionalizar, regionalizar e reestruturar para assumir a identidade constitucional, p.
154-161; GOULART, Marcelo Pedroso,  Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público, Belo Horizonte:
Arraes Editores, 2013, pp. 159-163.
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Nesse sentido, segundo Goulart, "a divisão por comarca, como escala única, não se coaduna com o
cumprimento  da  missão  institucional  do  Ministério  Público  contemporâneo  e  tampouco  atende  às
expectativas da sociedade, pois conspira contra a efetividade da atuação institucional"8.
 A partir da análise da forma como se desenvolvem os trabalhos do Ministério Público no âmbito das 
comarcas, é possível elencar uma série de problemas, dos quais podemos destacar os seguintes:
 

cumulatividade e generalismo  –  em regra, as atribuições do Promotor de Justiça nas comarcas são
cumulativas, o que o obriga a intervir em processos, procedimentos e inquéritos de todas as áreas de
atuação, a participar de um grande número de audiências judiciais, a atender ao público em todos os
tipos de questões;  circunstâncias essas  que impedem (i)  a  organização racional  do tempo para a
dedicação  devida  a  cada  tipo  de  assunto  e  (ii)  a  especialização  e  a  busca  do  conhecimento
minimamente necessário sobre as matérias de maior complexidade;

 
isolacionismo e fragmentação institucional – em regra, a atuação do Promotor de Justiça é isolada,
circunscrevendo-se aos estreitos limites da comarca, independentemente da dimensão do problema
que lhe é posto; circunstância que (i) impede a visão das questões em sua totalidade, (ii) estimula o
individualismo/voluntarismo de  diminuta  eficácia  e  (iii)  transforma cada  agente numa espécie  de
“instituição autônoma”;

 
demandismo – as características acima apontadas incentivam a transferência das soluções para o
Poder Judiciário mediante o ajuizamento açodado de ações – forma mais rápida de liberação dos
casos pelos Promotores de Justiça,  ante a pressão do grande volume de trabalho e dos sistemas
internos de controle meramente quantitativo –, reduzindo o papel de agente político ao de mero
agente processual.

 
Na  tutela  coletiva,  a  atuação  cumulativa,  não  especializada,  isolada  e  fragmentada,  inerente  à
organização por comarcas, conspira contra a eficiência e a eficácia do trabalho realizado pelo Ministério
Público, quebrando a expectativa positiva que a sociedade deposita na Instituição9.
 
É  preciso promover a  reorganização espacial  do Ministério  Público mediante  o  estabelecimento de
unidades de atuação, em escala regional, que garantam o seu bom desempenho.
 
A regionalização, como eixo norteador deste programa, não significa apenas o rompimento com a escala
única da comarca, mas implica, sobretudo, mudança de paradigma.
 
Este paradigma espacial de atuação do Ministério Público propõe uma nova estrutura (nova forma)
para um novo fazer institucional  (novo conteúdo prático), que  exige conhecimento transdisciplinar,
articulação  política,  planejamento,  proatividade  e  resolutividade.  É  a  representação  física  da
superação da atuação tradicional das promotorias criminais para um formato regionalizado.

Ou seja, essa nova concepção engloba:
 
 Reorganização espacial;
 Especialização e o aperfeiçoamento funcional como pressupostos necessários ao exercício pleno das

funções;
 Articulação política;
 Eleição democrática de prioridades e atuação orientada por Programas e Projetos;
 Resolutividade (busca de soluções diretas e judicialização como último recurso);

8 GOULART, Elementos para uma Teoria Geral ..., op. cit., p. 159.
9 GOULART, Elementos para uma Teoria Geral..., op. cit, p. 160: “... no momento histórico em que se clama pela
efetividade da gestão pública, os Ministérios Públicos estaduais apresentam uma forma de organização espacial
invariável  que  se  incompatibiliza  com  o  cumprimento  da  missão  que  lhe  foi  atribuída  pela  nova  ordem
constitucional”. 
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 Novas formas de atuação integrada;
 Apoio técnico descentralizado.
 
A regionalização como forma de atuação do MP na área criminal exigirá a adoção de planos de ação em
colaboração com a sociedade civil  e  os órgãos de segurança pública,  no sentido de promover uma
agenda de políticas públicas.

Portanto, a regionalização, como nova forma de organização espacial é, ao mesmo tempo, a base e o
eixo norteador da reforma que pretendemos no sentido de introduzir o Ministério Público no âmbito da
segurança  pública  e,  em  consequência,  inseri-lo  numa  perspectiva  predominantemente  preventiva,
como estratégia de enfrentamento da criminalidade e da violência. 

4.2. Atribuições das Promotorias Regionais de Segurança Pública.4.2. Atribuições das Promotorias Regionais de Segurança Pública.
 
Tendo em vista esta perspectiva de atuação do Ministério Público no âmbito da segurança pública,
propõe-se reunir no seio dessas Promotorias Regionais as seguintes atribuições:

1. A tutela difusa da segurança pública;1. A tutela difusa da segurança pública;

2. O controle externo da atividade policial2. O controle externo da atividade policial1010..

Cumpre  assinalar,  desde  já,  que  essas  atribuições  se  complementam,  encontram-se  intimamente
interligadas, como veremos adiante. 

Ademais,  a  formatação  sugerida  (regionalização)  permitirá  que  a  tutela  da  segurança  pública  e  o
controle externo da atividade policial sejam exercidos de uma forma sistemática e harmônica dentro da
Instituição.

De outra  parte,  o  CNMP,  ao  se  referir  à  estruturação interna  da  atividade  de controle  externo da
atividade policial, dispôs que os MPs, ao normatizarem a distribuição de atribuições, poderão fazê-lo
através  de  Promotorias  Criminais,  Promotorias  Especializadas  ou  Grupos  de  Atuação,  além  da
possibilidade de criar-se núcleos ou coordenações especializadas.

Portanto, a proposta de criação de Promotorias Regionais, com atribuição especializada na tutela difusa
da segurança pública e no controle externo da atividade policial, se harmoniza com o plano nacional
lançado pelo CNMP no sentido de conferir maior efetividade na atuação do Ministério Público nestas
esferas de atuação.

4.2.1.  O Controle Externo da Atividade Policial.4.2.1.  O Controle Externo da Atividade Policial.

O Controle Externo da Atividade Policial é a adoção, pelo Ministério Público, de mecanismos de contro-
le da atividade desenvolvida pelas polícias para os fins de impedir a utilização inadequada do aparato
dos órgãos de segurança pública,  diminuir a prática de infrações penais e administrativas cometidas
por seus integrantes e de medidas voltadas ao incremento da eficiência do trabalho investigatório das
polícias  11  .

10 Para o conhecimento das atribuições relacionadas ao controle externo da atividade policial, desenvolvemos um
Guia (Anexo 2) que contém o detalhamento dessas atribuições, a construção de uma proposta de padronização das
visitas técnicas e o esclarecimento sobre a destinação prática dessas visitas, do preenchimento do formulário e sua
relação com a segurança pública.
11  Manual Nacional de Controle Externo da Atividade Policial, Anexos, 2012, 2ª ed., pg. 4
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Normas que  regulamentam  a  atividade  do  controle  externo:  Resolução  20/2007  CNMP  e  Ato
467/2009 PGJ/MPSC.

O controle externo compreende os seguintes objetivos (cfe o artigo 2º do Ato 467/2009 PGJ/MPSC):

- (...) manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade
policial judiciária, bem como a integração das funções do Ministério Público e das polícias voltadas para
a persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para:

I - o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas leis;

II - a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público;

III - a prevenção da criminalidade;

IV - a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento da persecução penal;

V - a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à ativi -
dade de investigação criminal;

VI - a superação de falhas na produção probatória, inclusive técnicas, para fins de investigação criminal;

VII - a probidade administrativa no exercício da atividade policial. 

Órgãos de segurança pública sujeitos ao controle externo:

- Polícia Civil

- Polícia Militar: Batalhões

- Institutos Gerais de Perícia

- Guardas Municipais

- Agentes que fiscalizam presos não-condenados (provisórios) recolhidos em delegacias, quartéis ou
cadeias públicas (art. 2º, § 3º, do Ato 467/2009);

- ”... ou qualquer órgão ou instituição, civil ou militar, ao qual seja atribuída parcela de poder de polícia
relacionada com a segurança pública e a persecução criminal” (art. 1º, do Ato 467/2009).

O controle externo compreende as seguintes atividades:

I - Visitas Técnicas (ordinárias ou extraordinárias): em repartições policiais, civis e militares, guardas
municipais,  órgãos  de  perícia  técnica  e  aquartelamentos  militares,  na  forma  prevista  no  Ato  nº
467/09/PGJ e na Resolução nº 20/07/CNMP.

II  – Persecução  Penal  (investigação  e  processamento):  crimes  de  tortura,  morte  decorrente  de
intervenção policial, abuso de autoridade e demais infrações de menor potencial ofensivo;

III - Promover medidas judiciais e extrajudiciais no  âmbito da  moralidade administrativa e de crimes
correlatos;

IV - Medidas extrajudiciais e judiciais para o aprimoramento da atividade policial.

Obs.: A  instaura  ção  do  inqu  é  rito  civil   e  a  promo  ção  da  respectiva  ação  por  ato  de  improbidade  
administrativa constitui atribuiçã  o concorrente   com a Promotoria de Justiç  a   da respectiva comarca com
atuação na área da moralidade administrativa.

Entre os seus objetivos, as visitas técnicas pretendem que sejam verificadas (observadas e registradas):
cumprir os seguintes objetivos:
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1.  O funcionamento do serviço policial: expediente; plantão; presença do titular;

2.  As instalações Físicas (se possível fotografar);

3. A distribuição de Pessoal: adequação à demanda local;

4. Organização do Trabalho: controle de prazos; distribuição dos feitos e definição de prioridades;

5. Cumprimento de Mandados de Prisão;

6. Controle e Depósito de objetos apreendidos;

7. Destinação e acautelamento de veículos apreendidos.

8. Efetividade das técnicas de investigação;

9. Eficiência das investigações para fins de redução da criminalidade local

4.2.2.  4.2.2.  A TUTELA DIFUSA DA SEGURANÇA PÚBLICA:A TUTELA DIFUSA DA SEGURANÇA PÚBLICA:

A atuação do Ministério Público a partir de Promotorias Regionais com atribuição na tutela difusa da
segurança  pública  e  controle  externo  da  atividade  policial  deve  seguir  um  comando  operacional
organizado e sistematizado, fundado em planos de ações que possibilitem a efetivação dos objetivos e
atribuições definidos nesta proposta e, em consequência, permitir uma gestão de resultados.

Nesse sentido, é preciso perceber que o exercício da tutela difusa da segurança pública visa a estimular
a confecção ou o auxílio e acompanhamento de políticas e ações (projetos, de forma geral) de segurança
pública destinadas à prevenção da criminalidade.

Mas, para isso é preciso que o promotor de justiça, ao assumir a Promotoria Regional com atribuição de
tutela difusa da segurança pública, incorpore uma postura proativa, deflagrando processos de trabalho,
reunindo capital humano e recursos organizacionais.

Ao mesmo é necessário ao membro do Ministério Público uma maior aproximação com a sociedade, de
modo a identificar focos de violência e de criminalidade e, assim, permitir a adoção de estratégias pre -
ventivas e repressivas específicas e adequadas ao caso concreto.

Para isso, deverá o Promotor de Justiça agregar alguns vetores fundamentais em sua atividade diária:

 A inserção de geotecnologias no cotidiano das Promotorias Regionais como ferramenta indispensável
à prestação de serviços de proteção ao cidadão e ao enfrentamento da violência;

 Promover e/ou incentivar a cooperação e o compartilhamento de informação entre os órgãos do Mi-
nistério Público com interface na área da segurança pública; 

 Buscar a colaboração com os órgãos administrativos e de segurança pública do estado de Santa Catari-
na, na identificação dos principais problemas relativos à violência e à criminalidade.

Portanto,  como  se  vê,  a  tutela  difusa  da  segurança  pública  pode  se  dar  de  diversas  formas,
especialmente a partir da identificação precisa de fatores locais relacionados à criminalidade (como:
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espécies de criminalidade, o local de ocorrência, o horário, o perfil do criminoso e da vítima, etc, sempre
a partir da correta análise das aplicações de BI disponíveis no Portal do Promotor, conforme será visto
mais adiante). 

Somente a partir do conhecimento desses e de outros fatores (apontados mais adiante) será possível
planejar ações de contenção preventiva da criminalidade e da violência em determinado local ou região.

A  maneira  de  melhor  compreender  o  exercício  diário  da  tutela  difusa  da  segurança  pública  nas
Promotorias Regionais de Segurança Pública e no âmbito dos limites de atuação do Ministério Público,
reside em perceber a finalidade do exercício do controle externo da atividade policial.

A relação: A relação: CONTROLE EXTERNOCONTROLE EXTERNO e  e SEGURANÇA PÚBLICASEGURANÇA PÚBLICA..

O  desenvolvimento  de  políticas  públicas  (projetos)  para  o  enfrentamento  da  criminalidade  está
diretamente relacionado à tutela difusa da segurança pública.  

É preciso, antes de mais nada, compreender que as atividades do controle externo da atividade policial,
notadamente  as  visitas  técnicas  e  o  preenchimento  de  formulários, constituem  estratégias  e
instrumentos para o exercício da segurança pública.

Vale dizer, portanto, que o trabalho desenvolvido no âmbito da segurança pública se origina, também,
dos dados e informações colhidos no exercício do controle externo, especialmente durante as visitas
técnicas.

Isso porque nas visitas é possível verificar:

a. se a atividade investigatória desenvolvida pelo responsável por aquela unidade baseia-se na análise
de uma base estruturada de dados;

b. se há controle por parte daquela unidade da efetividade do trabalho investigativo na redução da
criminalidade, ou seja, se há um controle dos resultados obtidos pela ação policial.

Nesse  sentido,  a  ausência  de  um trabalho  policial  fundado em dados  objetivos  poderá  justificar  o
aumento da criminalidade ou mesmo na falta de indicadores de redução da criminalidade.

Desse mesmo cenário deriva a conclusão de que o trabalho policial não se apoia em uma atividade
preventiva.

Daí a necessidade de que a atividade no âmbito do controle externo sempre se paute na análise dos
dados da criminalidade local (relacionado, se for o caso, àquela unidade visitada).

Ou seja, a partir da análise dos dados (colhidos previamente e aqueles obtidos nas visitas) será possível
identificar  quais  as possíveis  causas da criminalidade,  qual  a espécie de crimes, local  e  horário de
ocorrência,  perfil  de  vítima  e  criminoso  e,  a  partir,  disso  algumas  iniciativas  e  planos  para  o
enfrentamento preventivo dessa criminalidade local.

Importante consignar, nesse ponto, que as aplicações de BI e de geoanálise do CCR dispostos no Portal
do  Promotor  (relacionados  ao  Projeto  Diagnósticos  Criminais,  que  será  abordado  na  sequência)
oferecem  esse  universo  de  informações;  e  muito  mais  do  que  isso,  proporcionam  um  verdadeiro
diagnóstico (conhecimento) da criminalidade em qualquer ponto do Estado de Santa Catarina.  

Essas aplicações permitem e facilitam o conhecimento da criminalidade local e, em consequência, o
planejamento proativo de projetos para a prevenção e neutralização da criminalidade.
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No Portal do Promotor foram reunidas 09 (nove) aplicações de análise associativa de dados: 

1. Estatística Oficial SSP/SC;

2. Violência contra a Mulher; 

3. Polícia Militar de Santa Catarina; 

4. Polícia Civil de Santa Catarina; 

5. Departamento de Administração Prisional; 

6. Resolução n. 20 do CNMP; 

7. Resolução n. 56 do CNMP; 

8. Geoanálise; 

9. Mortes decorrentes de intervenção policial.

Essas aplicações permitem o planejamento de ações e, por consequência, a maior resolutividade no
enfrentamento à criminalidade, especialmente medidas de caráter preventivo.

Ou seja, a identificação dessas medidas de caráter preventivo depende, entre outros fatores, do correto
uso das aplicações de BI disponibilizadas no Portal do Promotor, como, por exemplo, a verificação da
mancha da criminalidade nos municípios que compõem a região da Promotoria, de modo a identificar
qual crime tem gerado um quadro de aumento exponencial. 

O desenvolvimento dessas medidas preventivas de neutralização da criminalidade nada mais é do que
o exercício da tutela difusa da segurança pública.

Ou seja, o exercício da tutela difusa da segurança pública voltada à construção e execução de políticas
públicas (ou seja, planos e projetos) que ofereçam mecanismos preventivos para o combate ao crime e à
violência. Esses projetos devem, ademais, comportar o desenvolvimento de iniciativas que possibilitem
o trato interdisciplinar das causas da criminalidade. 

Entenda-se  por  trato interdisciplinar o envolvimento de outras  áreas  do conhecimento e de outros
mecanismos e ferramentas,  além daquelas restritas à criminal  ou policial,  para o enfrentamento da
criminalidade e da violência.

Por exemplo, para o exercício desta atribuição exige-se a adoção de medidas na área administrativa,
civil, da infância, da área urbanística e o emprego de ferramentas como o procedimento administrativo,
o inquérito civil, Termos de Ajustamento de Conduta, Recomendações, medidas cautelares e ações civis
públicas.

Essas medidas devem se propor a estimular e fiscalizar políticas e ações de segurança pública destinadas
à prevenção da criminalidade.  

A adoção dessas medidas deve partir sempre do conhecimento prévio e aprimorado da realidade local.
E esse conhecimento decorre necessariamente do bom e adequado uso dos painéis de BI oferecidos no
Portal do Promotor. Esses painéis oferecem cenários importantes, como, por exemplo:

1. Espécie, quantidade e frequência de crimes.

2. Padrões temporais

2.1 Dia da semana

2.2 Horário
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3. Distribuição espacial

3.1 Cidades mais violentas

3.2 Bairros

3.2.1 Locais (vias públicas, bares, restaurantes, lojas comerciais, residências, escolas) 

3.3 Proximidade (creches, escolas, clínicas, hospitais) 

4. Perfil das vítimas e vitimizadores

4.1 Faixa etária

4.2 Ocupação

4.3 Escolaridade 

4.5. Histórico de boletins de ocorrência

5. Instrumentos utilizados (arma de fogo, arma branca, explosivo, outros)

6. Evolução temporal, espacial e geográfica dos crimes.

7. Georreferenciamento dos crimes.

Além  disso,  como  o  enfrentamento  da  criminalidade também  deve  ocorrer  no  âmbito  do  sistema
prisional, o programa disponibiliza dados colhidos diretamente da base do I-pen, que proporciona um
diagnóstico completo de todos os presos das unidades prisionais catarinenses. 

Esses dados também se encontram no Portal do Promotor por meio da aplicação do DEAP, que contém
as seguintes informações (entre outras):

1. Histórico prisional dos apenados, 

2. Identificação de apenados por características pessoais (nome, altura, idade, tatuagens, pertencimento
a grupos e outras características físicas, etc.), 

3. Localização de apenados por ala/galeria e cela, 

4. Visitas pessoais e de advogados (com indicação de hora de entrada, hora de saída e frequência), 

5. Saídas temporárias dos apenados, 

6. Faltas graves por eles cometidas, 

7. A relação de visitas preso/advogado, 

8.. As unidades prisionais onde ocorrem essas visitas, 

9. A frequência e o georreferenciamento dessas visitas no mapa.

Essa aplicação também viabiliza ao Promotor comparar os dados do DEAP com aqueles registrados na
aplicação  da  Resolução  n.  56  do  CNMP e  a  partir  do  cruzamento  desses  dados  formular  projetos
específicos de atuação operacional. 

Cabe  ressaltar  que  essa  aplicação  de  BI  do  DEAP  é  atualizada  cinco  vezes  ao  dia,  assegurando  a
disponibilização de painel com situação próxima do tempo real.

Identificados  esses  cenários,  recomenda-se  a necessária a  prévia  articulação com  a  PC,  a  PM  e
Conselhos de Segurança (Consegs) para o planejamento e a execução conjunta da melhor estratégia de
enfrentamento à criminalidade local, visando um quadro de maior resolutividade.
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5. O Projeto Diagnósticos Criminais5. O Projeto Diagnósticos Criminais1212..

 O historiador Andrew Lang disse que algumas pessoas usam a estatística "como um bêbado utiliza um 
poste de iluminação - para servir de apoio e não para iluminar".

De fato, as inúmeras deficiências nas bases de informações sobre criminalidade e violência constitui-se
numa situação grave  que compromete seriamente  os  estudos  realizados,  as  políticas,  programas  e
projetos de segurança desenhados com base neste conhecimento. 

Muitas vezes, políticas na área da criminalidade e justiça são efetuadas em voo cego, sem instrumentos
e com orientação puramente impressionista. 

Como consequência desse cenário de imprecisão técnica e metodológica, o ceticismo e a descrença,
diante  da aparente impossibilidade de se  obter  resultados,  estão “naturalizando” os  fenômenos da
criminalidade e violência, como se estivéssemos inevitavelmente destinados a conviver com o medo, o
perigo e a insegurança. Esse quadro acaba gerando o incremento acentuado das taxas de criminalidade,
do aumento do medo e da percepção de risco das populações nos grandes centros urbanos.

Nesse sentido, a implementação de políticas e programas nesta área e o diagnóstico do seu impacto no
meio social são tão urgentes que, quaisquer que sejam os resultados alcançados, independente das
implicações para o problema da delinquência, considera-se como bem-sucedido. 

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.

O  Diagnóstico  Criminal,  portanto,  é  o  conjunto  de  processos  sistemáticos  direcionados  a  análise
sistemática de dados, a produção eficiente de informações sobre os padrões do crime, suas correlações
e  tendências,  gerando  a  formação  de  conhecimento,  que  permitirá  a  avaliação  de  medidas  mais
adequadas e específicas para o enfrentamento do fenômeno relacionado à criminalidade, à violência e
ao atendimento das vítimas. Além disso, permite encontrar fontes alternativas de dados e relatórios que
possam ser utilizados para dar sustentação e para aperfeiçoar as análises a serem empreendidas e as
conclusões  a  serem  alcançadas,  de  modo  a  apoiar  as  áreas  operacional  e  administrativa  no
planejamento e distribuição de recursos para prevenção e supressão de atividades criminosas13.

Essa nova perspectiva de atuação requer:

12 Baseado nos seguintes estudos: 1.  A Análise Criminal e o Planejamento Operacional / Organizadoras Andréia
Soares Pinto e Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro; Coordenador Mário Sérgio de Brito Duarte; [autores] Ana Paula
Mendes  de  Miranda  ...[et  al.].  –  Rio  de  Janeiro:  Riosegurança,  2008;  2.  MIRANDA,  Ana  Paula  Mendes  de.
Informação, análise criminal e sentimento de (in) segurança: considerações para a construção de políticas públicas
de segurança, publicado no manual "A Análise Criminal e o Planejamento Operacional", op. cit., pp. 14-42; e de
SOUZA, Gustavo Viviani de,  Gestão de Resultados: atuação planejada do Ministério Público na esfera criminal ,
2014.
13 Conforme MIRANDA,  Ana Paula  Mendes de,  Informação,  análise  criminal  e  sentimento  de  (in)  segurança:
considerações para a construção de políticas públicas de segurança, publicado no manual "A Análise Criminal e o
Planejamento Operacional", op. cit., pp. 14-42. 
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- O exame detalhado das situações geradoras de violência e criminalidade, identificando as suas causas;

- A percepção de um leque amplo de opções para intervir sobre essas causas; e

- A escolha da opção a ser utilizada com base em uma relação de custo e benefício, pautada no alcance
de resultados.

Pretende-se  com  o  emprego  sistemático  desta  técnica  identificar  a  melhor  forma  de  captação  e
apuração  de  dados  a  respeito  da  criminalidade  e  da  violência  nos  municípios  que  compõem  as
Promotorias  Regionais,  de  como  transformar  estes  dados  em  informação  e  a  informação  em
conhecimento,  e  que  permita  uma  base  de  ação  sólida  e  consistente  através  de  programas  de
prevenção, além de possibilitar a avaliação sistemática e científica dessas ações.

Para isso, o CCR propõe a construção de um banco de dados estruturados colhidos em bases oficiais dos
órgãos de segurança pública em conjunto com dados sociais, os quais, quando comparados com dados
obtidos diretamente pela própria Instituição (dados internos e externos),  servirão para a análise do
fenômeno criminal e a produção do diagnóstico. 

A  análise  e  o  tratamento  das  informações  derivadas  desses  dados  serão  realizados  pelo  próprio
Ministério Público, através da equipe de técnicos da COINFO, a qual será responsável pela produção do
conhecimento. Já  a definição de estratégias para a atuação mais eficiente do Ministério Público no
âmbito das respectivas políticas públicas de segurança será objeto de estudo e definição pelo Grupo
Regional de Segurança Pública, cuja composição e objetivos encontram-se definidos nas páginas 23 e 24
deste Programa.

Dados, Informação e Conhecimento: Diagnóstico Criminal.

Como já mencionado, o enfrentamento ao crime e à violência deve priorizar o adequado emprego de
políticas públicas que possibilitem prevenir os dispositivos de deflagração de práticas criminosas.

E isso só poderá ser realizado se existirem dados e informações que possibilitem diagnosticar onde está
o núcleo do problema e  qual  a  melhor  forma de atuação.  Por  isso que uma correta  compilação e
publicidade periódicas são necessárias para que se verifique a dimensão que a criminalidade tomou em
um determinado local, espaço ou território, medir o avanço da violência e identificar quais os principais
pontos  a  serem  trabalhados  com  a  convergência  de  políticas  públicas  e  a  atuação  dos  órgãos  de
segurança.

No entanto, o que ocorre, tanto no âmbito nacional como em outros países, é que a maior parte das
ocorrências (chega-se a uma média de 70%) sequer ingressam no sistema de justiça criminal. São as
chamadas "cifras negras" da criminalidade, que não são tão facilmente mensuradas. O subregistro é
atribuído, em geral, à ausência de confiabilidade nos órgãos de segurança pública e no próprio sistema
de  justiça,  que  acabam  ocultando  taxas  relacionadas  a  crimes  contra  o  patrimônio,  sequestros,
agressões físicas leves e estupros14. Isso significa dizer que em muitas situações os cidadãos decidem
não  informar  às  delegacias  de  polícia  civil  os  delitos  sofridos.  Soares  (2004)  e  Cerqueira  (2007)
estimaram que em 2003 no Brasil 68% dos roubos e 84% dos furtos foram subnotificados.

No entanto, a subnotificação ou a produção da "cifra negra" constitui uma característica própria de todo
sistema penal ou de segurança pública, independente no nível de desenvolvimento do país, já que o
Estado não tem como incorporar um caráter de onipresença ou onisciência, ou seja, a seletividade é

14 A título de exemplo, outros temas difíceis de serem pesquisados, posto que ocultos ou sub-notificados são a
violência doméstica, os crimes sexuais, a corrupção e os crimes de lavagem de bens e valores. 
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própria de todo sistema. Mas é possível,  com organização e identidade de métodos tecnológicos, a
redução desse quantum.
 
Nesse aspecto, um dos maiores desafios desse programa é o de potencializar a capacidade de produção,
organização e processamento de informações de maneira sistemática. Será preciso desenvolver uma
metodologia de gestão que oriente ao mesmo tempo o planejamento estratégico e operacional das
atividades das Promotorias Regionais e a unificação dos seus dados de forma a permitir a produção
harmônica de dados e de informações acerca da criminalidade e da violência.  

Para diagnosticar a criminalidade e a violência em uma cidade ou estado, inicialmente, é importante
levantar as fontes de informação existentes no território e delimitar o tema de pesquisa. Além disso, é
essencial analisar os dados fornecidos pelas diversas fontes de informação; categorizá-los, compará-los
aos de outros estados ou municípios.  

E por fim, tudo aquilo que foi coletado e analisado deverá ser traduzido num texto, preferencialmente
utilizando-se de recursos como tabelas, figuras, diagramas, gráficos, ou seja, fazendo com que o texto
venha carregado de informações, mas que serão transmitidas de maneira bastante visual e objetiva. 

Na segunda etapa, que corre em paralelo com a primeira,  o pesquisador deve levantar as possíveis
fontes  de  dados sobre  crimes  nos  municípios  que compõem a  sua região,  sempre  considerando o
escopo do Diagnóstico.

Com relação às fontes de dados, sugerimos a reunião do maior número possível de órgãos e instituições
que forneçam dados acerca da criminalidade, bem como de dados sociais, de modo a reduzir o quantum
de subregistros e permitir a produção de um diagnóstico mais completo da realidade local. 

Releva sublinhar que a tarefa de formação do Diagnóstico Criminal pretende permitir a captação dos
dados acerca da violência e da criminalidade diretamente pelo Ministério Público. Ou seja, o objetivo
não é o de obter a informação já processada pelos órgãos oficiais de segurança pública dos dados por
eles captados - dados estatísticos. O que se pretende é ter acesso a própria base de dados, de modo que
o Ministério Público possa ter acesso aos próprios documentos formulados pelos mais diversos órgãos
oficiais, os quais servirão para alimentar as Promotorias Regionais. 

Portanto, esta estratégia de inteligência pode ser melhor compreendida com a seguinte ilustração:

Portanto, este programa propõe a coleta pelo Ministério Público diretamente dos dados registrados nos
documentos  formalizados  pelos  mais  diversos  órgãos  oficiais  (registros  de  ocorrência,  boletins  de
ocorrência,  laudos  periciais,  declarações  de  óbito,  etc)  e  que  se  encontram  reunidos  num  banco
unificado de dados. A partir desse acesso direto ao banco de dados, será possível ao Ministério Público
produzir a sua própria informação e, com isso, construir o Diagnóstico da violência e da criminalidade. 
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Com  o  conhecimento  derivado  desse  estudo,  a  Promotoria  Regional  de  Segurança  Pública  será
seguidamente alimentada por esse diagnóstico, permitindo-lhe a fixação de metas e ações, bem como a
necessária gestão de resultados.

Aliás,  a unificação da base de dados dos órgãos de segurança pública já é uma realidade em Santa
Catarina.

Por força  da iniciativa do Secretário  de Segurança Pública  do Estado foi  constituída uma Comissão
Especial de Estudos para a implantação de um Banco de Dados Unificados, instituída pela Portaria nº
299/GABS/SSP, de 31/10/2012.

Esta comissão contou com a participação ativa de representantes da própria Secretaria de Segurança e
das Polícias Civil, Militar, do Ministério Público e do Instituto Geral de Perícias. O objetivo da Comissão
era identificar meios operacionais e tecnológicos que conferissem coerência e harmonia às informações
captadas da base de dados dessas instituições, de modo a impedir a duplicidade e o conflito entre essas
informações.

Ao final do mês de julho do corrente ano logrou-se, finalmente, a regulamentação desses instrumentos
de coleta de dados e de produção de informações, por meio da Resolução n.  001/GABS/SSP/2015, que
instituiu a tão desejada integração,  vinculação e unificação dos registros  de dados,  afastando-se os
vícios e conflitos históricos entre as bases de dados das referidas instituições.  Essa unificação abrange
não só a blindagem contra qualquer contradição ou duplicidade de informações, mas também a garantia
de acesso diretamente à base de dados de cada uma dessas instituições.

Esse  sistema unificado,  portanto,  autoriza  o  Ministério  Público  à  formulação  plena  do  seu  próprio
Diagnóstico Criminal e, a partir dessa técnica, a execução, acompanhamento e avaliação de políticas
relacionadas à segurança pública e ao sistema prisional.

De outra parte, para a formação de um Diagnóstico completo é necessário ainda o acesso não aos dados
dos órgãos de segurança pública, mas também aos dados e informações socioeconômicas e urbanas.

O acesso aos dados socioeconômicos e urbanos permite, por exemplo, identificar as causas sociais dos
fenômenos da criminalidade e da violência, o perfil da vítima e do vitimizador e também aperfeiçoar a
visão  sobre  o  resultado  alcançado.  Possibilita  também  verificar  se  as  mudanças  que  ocorrem  na
segurança pública decorrem de outras condições além da atuação dos órgãos dessa área.

Para uma visão efetivamente compreensiva dos fenômenos relacionados a criminalidade, como enfatiza
Kahn15,  o  nível  socioeconômico  é  um  fator  explicativo  para  o  predomínio  de  eventos  criminais
específicos  em  determinadas  localidades,  muito  embora  a  explicação  das  suas  distribuições  seja
bastante complexa. 

Dessa  forma,  é  desejável,  tanto  quanto  possível,  que  os  bancos  de  dados  sobre  criminalidade  -
geralmente compostos por dados policiais -, estejam conectados às informações socioeconômicas das
populações locais e à infraestrutura urbana.

Concluindo,  o  Diagnóstico  Criminal  permite  conhecer  a  realidade  do  fenômeno  criminal,
instrumentalizando  os  poderes  públicos  com  dados  e  informações  para  a  elaboração  de  políticas
públicas mais próximas da realidade e dirigidas ao atendimento das causas, não só das manifestações da
violência.

15 KAHN,  T.,  Indicadores  em prevenção  municipal  da  criminalidade.  In  prevenção  da  violência:  o  papel  das
cidades, Sento-Sé, J.T., Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002.
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Modalidades de Diagnósticos Criminais desenvolvidos e em desenvolvimento

1. Base de dados da PMSC, com destaque para acesso a todo o conteúdo dos registros de ocorrência.
Acesso à ferramenta de inteligência de negócio (BI) da PMSC, que analisa sua própria base de dados,
com posterior otimização do painel de informações produzida pelo MPSC;

2.  Base de dados da Polícia Civil (PC), com destaque para acesso a todo o conteúdo dos registros de
ocorrência. Acesso à ferramenta de inteligência de negócio (BI) da PC, que analisa sua própria base de
dados, com posterior otimização do painel de informações produzida pelo MPSC;

3. Base  de dados do DEAP (Departamento de Administração Prisional), com acesso a informações de
todo o sistema prisional de Santa Catarina, especialmente das unidades prisionais (localização, limite de
vagas, população prisional, equipes de apoio), relação de presos (provisórios e definitivos, pelo nome,
detalhes físicos etc), visitas, transferências, formas de ingresso no sistema, além de outras informações.

4. Aplicação de BI sobre a base oficial da SSP criada pelo MPSC.

5. Base de dados de mortes decorrentes de intervenção policial e respectiva aplicação de inteligência do
negócio criadas pelo MPSC;

6.  Criação de plataforma de ferramental de gestão geográfica (georreferenciamento), com painéis de
análise de cenários, conforme as áreas de extensão, isto é, divisões geográficas, tais como: Mapa do
Brasil, de Santa Catarina, de cada uma das 11 Regionais de Segurança Pública e Capital, das Comarcas,
dos Municípios e seus bairros.

7. Desenvolvimento de BI que analisa a base de dados dos formulários preenchidos pelos Promotores
de Justiça catarinenses relativos à Resolução 20 CNMP (controle externo da atividade policial – análise
de dados sobre Delegacias de Polícia, Unidades de Perícia Criminal e do Instituto Médico Legal) 

8. Desenvolvimento de BI que analisa a base de dados dos formulários preenchidos pelos Promotores de
Justiça catarinenses relativos à Resolução 56 CNMP (unidades do sistema prisional).

5. Proposta de manutenção, ampliação e criação de promotorias regionais.5. Proposta de manutenção, ampliação e criação de promotorias regionais.

A proposta é a de manter a Promotoria Regional de Chapecó, ampliar a Promotoria da Capital 
regionalizando-a, de modo a abranger toda a região metropolitana (Florianópolis, São José, Palhoça, 
Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz).

Além disso, criar mais duas Promotorias, contemplando o norte e o sul de Santa Catarina.

Pretende-se contemplar, portanto, 04 regiões de Santa Catarina:04 regiões de Santa Catarina:

1ª REGIONAL: REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS --> Sede: Florianópolis

2ª REGIONAL: REGIÃO DE CHAPECÓ → Sede: Chapecó (já existente)

3ª REGIONAL: REGIÃO DE CRICIÚMA → Sede: Criciúma.

4ª REGIONAL:  REGIÃO DE JOINVILLE → Sede: Joinville. 
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6. Resultados pretendidos6. Resultados pretendidos

 Capacidade  de  mobilização  dos  promotores  de  justiça  com  atuação  criminal,  sobretudo  aos  que
assumirem a atribuição de tutela difusa da segurança pública, para incorporarem uma postura proativa,
deflagrando processos de trabalho, reunindo capital humano e recursos organizacionais, com qualidade
e otimizando a relação custo-benefício;

 Aproximação do Ministério Público com a sociedade, de modo a identificar focos de violência e de
criminalidade  e,  assim,  permitir  a  adoção  de  estratégias  preventivas  e  repressivas  específicas  e
adequadas ao caso concreto;  

 Comprometimento do Ministério Público em promover o atendimento e a assistência às vítimas da
violência e da criminalidade; 

 Identificação e atuação em situações de maior vulnerabilidade social e em temas que possam oferecer
maior dificuldade para o alcance dos objetivos institucionais relacionados neste programa.

 Inserção de geotecnologias no cotidiano das Promotorias Regionais como ferramenta indispensável à
prestação de serviços de proteção ao cidadão e ao enfrentamento da violência;

 Cooperação e o compartilhamento de informação entre os órgãos do Ministério Público com interface
na área da segurança pública; 

 Colaboração com os órgãos administrativos e de segurança pública do estado de Santa Catarina,  na
identificação dos principais problemas relativos à violência e à criminalidade.

7.  7.  Variáveis  Relacionadas  à  Implementação  das  Promotorias  Regionais  deVariáveis  Relacionadas  à  Implementação  das  Promotorias  Regionais  de
Segurança Pública.Segurança Pública.

A. Riscos Iniciais.
 

O não envolvimento do poder público estadual e municipal, no que tange a implementação de novas
políticas públicas, com ênfase na segurança pública;
Ausência de comprometimento do Promotor de Justiça que assumir a Promotoria Regional;
Falta de integração dos poderes constituídos voltados à segurança;
Falta de participação social ou ausência de fóruns de discussão;
Falta de planejamento local na área de segurança pública.

 
B. Oportunidades.
 

Grande potencial de mobilização popular;
Oportunidade de aproximação da população com o Ministério Público;
Empoderamento da comunidade e dos indivíduos.

C. Pontos Fracos.
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 Equipe multidisciplinar limitada para atender a todas as demandas existentes;
 Disponibilidade orçamentária limitada, para suprir as diversas demandas sob a responsabilidade do

CCR;
 Necessidade de fortalecer a articulação intrainstitucional, devido a transversalidade da atuação fren-

te a temática proposta, necessitando estabelecer prioridades em relação as inúmeras frentes de atua-
ção existentes na instituição.
 D. Pontos Fortes.
 

Forte interesse do Ministério Público do Estado de Santa Catarina em servir como interlocutor, atuan-
do no processo de melhoria de vida das comunidades beneficiadas com as Promotorias Regionais de
Segurança Pública;
Participação do poder público, da sociedade civil e das comunidades na execução e controle de políti-
cas públicas;
Articulação interna com os órgãos da Instituição e com os segmentos externos, contribuindo, assim,
para a efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos e para o fortalecimento do Estado e dos ser -
viços públicos, especialmente na área de segurança pública;
Apresentação de uma agenda conjunta, que pressupõe a integração e participação dos órgãos da Ins-
tituição, especialmente em áreas de atuação afetadas pela intersetorialidade das ações e projetos no
campo da segurança pública.

8. Recursos 8. Recursos 

A. Humanos

As Promotorias Regionais de Segurança Pública serão integradas por Promotor de Justiça, seguindo a
ordem na carreira. Assim, cada Promotoria Regional poderia contar com a seguinte estrutura:

2 assistentes jurídicos;
1 estagiário de Administração;
2 estagiários de Direito.

B. Materiais

 Gabinete com a estrutura física atualmente utilizada para as promotorias regionais e adequada ao nú-
mero de profissionais.

9. Principais Partes Interessadas9. Principais Partes Interessadas
 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina
Centros, Grupos e Núcleos de Atuação do Ministério Público de Santa Catarina, com transversalidade 
na área de tutela difusa de segurança pública;
Ministério Público Federal;
Ministério Público Militar;
Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina;
Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina;
Secretaria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina;
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina;
Polícia Civil do Estado de Santa Catarina;
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Polícia Federal;
Polícia Rodoviária Estadual;
Polícia Rodoviária Federal;
Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina;
Universidade Federal de Santa Catarina;
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina; 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Santa Catarina;
Prefeituras Municipais;
Secretaria de Administração Prisional e socioeducativa do Estado de Santa Catarina;
Exército Brasileiro;
Secretarias de direitos humanos, de assistência social e de Saúde municipais e estaduais de Santa Ca-
tarina.

1010. Projeto Piloto.. Projeto Piloto.

O CCR propõe, como projeto piloto, a instalação da Promotoria de Segurança Pública na comarca da
Capital e  na  Regional  de Chapecó,  aguardando-se  o  desenvolvimento  do  trabalho  das  novas
Promotorias pelo prazo de um (02) anos para, posteriormente, iniciar-se a implementação gradativa das
demais Promotorias de Justiça Regionais.

11. Projetos relacionados ao Programa.11. Projetos relacionados ao Programa.

1. Projeto DIAGNÓSTICOS CRIMINAIS
Objetivo: pretende desenvolver painéis de BIs com o mapeamento das manchas criminais para o uso 
prático e resolutivo.

2. Projeto APRIMORANDO O CONTROLE EXTERNO DA AP
Objetivo: aprimorar o controle externo da atividade policial por meio dos dados do BI, para focar nas 
necessidades locais.

3. Projeto INOVAÇÃO DIGITAL
Objetivo: Pretende desenvolver ferramentas tecnológicas de apoio às PJ criminais, entre elas.

4. Projeto IGP
Objetivo: firmar parcerias com o Instituto Geral de Perícias para o aprimoramento e qualificação de 
técnicas e de equipamentos.

5. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
Objetivo: inserir no âmbito do MP uma cultura voltada a promover um sistema de justiça consensual. 

6. Projeto REDEFININDO ATRIBUIÇÕES
Objetivo: Reescrever as atribuições do Program. Tutela Dif. Seg. Púb. 

7. Projeto 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.

8. Projeto 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.
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9. Projeto 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.

10. Projeto MEDIDAS CAUTELARES
Objetivo: pretende fomentar a fiscalização do cumprimento de medidas cautelares.
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ANEXO 1

PROJETO PILOTO

APRESENTAÇÃO

Este projeto piloto sustenta-se na verdade de que a base principal da nova sistemática de atuação, sem
dúvida alguma, é a boa coleta das informações, aliada ao também criterioso tratamento dos dados cole-
tados. Em suma, o que se deseja é coletar e tratar as informações para que se gere, no âmbito da Insti -
tuição, o fiel e essencial conhecimento da demanda criminal social. 

Assim estabelecido, duas maiores razões dão o tom para a necessidade deste plano preliminar:

A primeira se revela na maior facilidade de ação e avaliação - com a percepção clara de erros/acertos e
de obstáculos/acessos - quando restringida a área de abrangência aos ditos coleta e tratamento das in-
formações. 

A segunda refere-se ao certeiro e não ignorado valor da informação (elemento extremamente valioso!).
É necessária muita cautela no relacionamento externo ao alcance do binômio informação-conhecimen-
to. A exposição e execução global do projeto e, sobretudo, de seus objetivos, poderia dar azo à resistên-
cia dos demais agentes envolvidos, exigindo indesejada judicialização. 

OBJETIVO - META

- Identificar os melhores fluxos de ações ao alcance do pretendido conhecimento, para, então, replicar
as formas nas demais regiões do Estado, por intermédio das Promotorias de Justiça regionalizadas.

- Valer-se do conhecimento para, após cruzamento dos dados referentes à estruturação e atuação dos
órgãos de segurança pública, utilizá-lo como elemento de convencimento externo à necessidade de im-
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plementação do projeto global e da integração entre todos os órgãos estatais (momento da falada expo-
sição externa do projeto principal).

SÍNTESE DO PLANO DE ATUAÇÃO

- Captação fidedigna da informação criminal local (região a ser escolhida), observadas suas variadas fon-
tes (órgãos de segurança, imprensa, comunidade, etc.). 

- Criação de sistema eficiente, avançado e próprio, que permita o tratamento das informações coleta-
das, a bem de gerar o conhecimento acerca da real DEMANDA CRIMINAL SOCIAL local.

- Realização do comparativo entre demanda criminal social, atuação policial e atuação ministerial, admi-
tido o período sob análise (igualmente a ser determinado).

- Compilação de todos os dados e formação de diagnóstico acerca da situação detectada.

- Utilização e apresentação do diagnóstico para fins da exposição política/externa do projeto, como for-
ma de convencimento à aceitação e à integração.

- Inserção das formas e do fluxo de ações à eficiente busca do conhecimento no âmbito da instituição,
para fins de reprodução nas demais regiões.

ETAPAS DO PLANO DE ATUAÇÃO

PRIMEIRA ETAPA
- Escolher as Comarcas (e/ou regiões) que serão palco à implementação do projeto piloto (levar em con -
ta fatores como: abrangência territorial e populacional, adesão e compromisso do Promotor de Justiça
local e responsável pelo controle externo da atividade policial, relacionamento com as autoridades poli -
ciais locais, proximidade da região em relação aos agentes que operarão o projeto, dentre outros).

SEGUNDA ETAPA
- Identificar as principais fontes de coleta de informações, bem como das formas de inserção destas in-
formações no âmbito da instituição (órgãos de segurança pública, imprensa, comunidade, etc.).

TERCEIRA FASE
- Efetivar a coleta de informações por período considerável (a ser determinado – mínimo de seis meses).

QUARTA FASE
- Tratamento dessas informações por sistema próprio (já existente ou a ser adquirido no período acima
mencionado) – inserção do conhecimento acerca da demanda criminal social local.

QUINTA FASE
- Identificação precisa da resposta prática (trabalho) dos órgãos de segurança pública durante o período
cujas informações forma captadas.

SEXTA FASE
- Criterioso cruzamento de dados entre demanda criminal social e atuação dos órgãos de segurança pú -
blica.
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SÉTIMA FASE
- Elaboração de minucioso relatório final, com o diagnóstico da situação apurada no período.
 

PONTOS FAVORÁVEIS

- Propiciar menor complexidade ao projeto global.

- Estabelecer os melhores fluxos de formas e ações à consecução dos objetivos do projeto global.

- Facilitar a execução do projeto global.

- Contribuir para a instalação das promotorias regionalizadas, facilitando a análise e decisão quanto à
quantidade e ao campo de atuação de cada regional. 

- Gerar material de convencimento interno e externo acerca da importância do projeto principal, a partir
de dados técnicos, reais e atuais.

- Favorecer o estratégico sigilo em relação à amplitude do projeto e seus objetivos, a bem de não frus-
trar o fundamental apoio dos demais órgãos de segurança pública.

- Permitir maior controle de ações nesta fase preliminar.

- Facilitar a elaboração de diagnóstico fidedigno acerca da demanda criminal social e da correspondente
atuação dos órgãos de segurança pública.

- Direcionamento futuro da melhor sistemática de atuação identificada às demais regiões do Estado.

- Implantação de nova sistemática de trabalho institucional, suportada e focada no referido conheci-
mento situacional.

PONTOS DE RISCO

- Resistência por parte dos órgãos de segurança pública.

- Demora ao início do projeto global.

- Eventual falta de sincronismo entre os gestores do projeto global e o órgão ministerial local.

- Prejudicial transparência, nesta fase, dos objetivos e das consequências do projeto global.

____________________§§§____________________
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ANEXO 2

GUIA – GUIA – CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIALCONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

1. PROPOSTA DE PADRONIZAÇÃO DO MÉTODO DE TRABALHO 

Essa padronização  se destina a estabelecer  alguns  critérios  metodológicos objetivos
para  a  realização das  visitas  técnicas e  para  a  compreensão do que fazer  e  como
aproveitar os dados e informações obtidas.

Especialmente pelo fato de que não há previsão legislativa sobre qual o método a ser utilizado para as
visitas, seja na Resolução do CNMP e ou do MPSC.

Pretende-se, portanto, responder aos seguintes questionamentos:

Qual a finalidade das visitas? Qual a finalidade dos formulários? Qual o fluxo ideal para as visitas? E,
especialmente, qual o resultado que se quer alcançar nesta atuação?

Em função disso, entendemos indispensável a  proposta de um roteiro que indique um fluxo uniforme
para a realização dessas visitas e que proporcione iniciativas a partir delas.

Podemos dividir o procedimento de visitas às unidades em 3 etapas:

1. Pré-visita;
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2. Visita;
3. Pós-visita.

1. PRÉ-VISITA:  

1º Passo.

a. Identificação de unidades a serem visitadas; 
b. Elaboração de um calendário de visitas: 1º semestre (abril/maio) / 2º semestre (outubro ou
novembro)
c. Proceder previamente, antes da visita, uma análise dos índices de investigação;
d. Identificar previamente qual a maior incidência de crimes que corresponda a abrangência da
delegacia visitada;
e. Verificar qual o índice de resolutividade na redução desses crimes;
f. Fazer pesquisa a respeito do Delegado que responde pela unidade (tempo de serviço; tempo
de serviço na delegacia; aspectos funcionais; relação com colegas do MP, etc)

2º Passo: contato pessoal e prévio.  
 
Contato pessoal (ou mesmo por telefone) e sempre pelo Promotor de Justiça com o Comandante da
Polícia Militar, Delegado de Polícia e Diretor do IGP/IML.
 
A apresentação prévia tem o objetivo de esclarecer a finalidade das visitas técnicas, especialmente o
compromisso do Ministério  Público de  identificar,  por  meio das  informações colhidas,  formas de
contribuir com a atividade fim da polícia (persecução penal e segurança pública).
 
3º Passo: roteiro.

a. Ajustar com a autoridade as datas para a realização das visitas;

b. Oficiar (via e-mail) previamente às instituições, consignando a data e o horário agendados para a
visita (sugere-se uma antecedência de 30 (trinta) dias da data da visita);

c. Envio por e-mail do Formulário do CNMP (como anexo) para conhecimento prévio pelo Comandante
do Batalhão da Polícia Militar, Delegado, Diretor do IML e IGP local, com solicitação de preenchimento
e fixação de data para devolução (antes da data da visita).

d. O Formulário retornou no prazo?
i. Não: cobrar da unidade o retorno do formulário (pela assessoria ao escrivão policial)
ii. Sim: preenchimento manual do formulário pela assessoria

4º Passo: pré-análise do Formulário.

a. Pré-análise do Formulário preenchido.

b. Grifar itens a serem confirmados/questionados e fazer resumo com os destaques/inconsistências.

Ex.: números redondos (checar melhor), livros, presos, bens apreendidos (antigos), drogas.

OBSERVAÇÕES:
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1: Quando se trata de ato ordinário, deve o MP ajustar com a autoridade policial a data e horário em
que se dará a visita.

2: O ato de controle externo deve ser unipessoal e funcional.
3. Além do mais, não se deve perquirir os motivos pelos quais o Delegado decidiu de determinada
maneira;  o  porquê  de ter  ou  não  indiciado o  investigado,  do  porquê  de ter  capitulado desta  ou
daquela forma.

2. VISITA  

Visita propriamente dita do Promotor de Justiça  às unidades de segurança previstas na Resolução
20/2007 CNMP
 
1º Passo: verificar se as recomendações (verbais/escritas) das visitas anteriores foram acatadas.  

2º Passo: durante a visita:

a. Tomar eventuais providências emergenciais (ex.: existência de presos em celas da delegacia –
condenados/provisórios, mulheres, mulheres com filhos, etc)

b. Conferir os dados do Formulário previamente preenchidos

c. Tirar fotos da delegacia: parte externa e interna (aquelas de maior interesse para o relatório)
 
3. PÓS-VISITA?  

a. Analisar os dados coletados;

b. Há inconsistências?
 i. Sim: contatar a autoridade;
 ii. Não: preencher o formulário no site do CNMP

c. Providências: verificar problemas nessa ordem:
i. Menores;
ii. Médio porte;
iii. Mais graves;
iv. Individuais;
v. Recorrentes.
 
d. Encaminhar o relatório no prazo legal (Corregedoria Geral do MPSC e CNMP).

1.1. Observações adicionais:

i. Há possibilidade de se instaurar um procedimento administrativo,  instruindo-o com os  ofícios (e-
mails) enviados e recebidos, possíveis fotos das unidades visitadas, a cópia do Formulário preenchido
e outros dados. 

ii. Medidas que podem ser adotadas durante as visitas:

- Identificar quais IPs podem ser priorizados;
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- Propor a criação de força tarefa para reduzir os IPs antigos e parados

2. Sugestões de como proceder em caso de investigação por crime tortura e/ou
de morte decorrente de intervenção policial. 
A  atuação  no  controle  externo  da  atividade  policial,  no  âmbito  concrentado  (ou  seja,  por  uma
promotoria especializada), induz a observação e articulação com a polícia judiciária de alguns critérios
investigativos.

Em especial com relação aos crimes que envolvam abusos de autoridade, tortura ou fatos criminosos
similares.

Esses casos exigem uma apuração imediata e especializada.

Para isso, sugere-se a adoção de algumas DILIG  ÊNCIAS ESSENCIAIS  :

1. Apuração imediata: verificar e monitorar os prazos, tanto para o início da investigação, como para o
término.

2.  Ponderar  sobre a  necessidade e  oportunidade de afastamento judicial  cautelar  do investigado,
quando este exercer função pública (art. 319, IV, CPP). 

3. Decidir se não é caso de requerer a prisão preventiva do suspeito. 

4. Se as vítimas de crimes de abusos ou tortura estão presas: se estiverem correndo risco, deve ser
transferido para outra unidade prisional. 

5. As vítima e testemunhas podem ser colocadas sob proteção, o que deve ser observado e analisado
caso a caso. 

6. Providenciar o acionamento imediato da Perícia, para realizar os trabalhos periciais na vítima, no local
do crime e no suspeito.  

7. Quanto à perícia no local do crime, deve-se providenciar:
a. Que o local do crime seja isolado e preservado, de modo que somente quem investiga pode entrar na
área investigada; 

b. Cuidado na coleta e manuseio das provas encontradas,  além de serem embaladas,  etiquetadas e
guardadas em segurança para prevenir a contaminação, adulteração ou perda da prova; 

c. Que os instrumentos do crime sejam recolhidos e preservados; 

d. Que qualquer arma de fogo pertencente a agente do Estado e utilizada para a prática do crime seja
imediatamente apreendida para os exames pertinentes; 

e. Que as impressões digitais localizadas devem ser recolhidas e preservadas; 

f. Que seja determinada a realização de Exame de Local de Crime;

g. Que o local do crime deve ser fotografado com detalhes; 

h. Que as peças de vestimentas das supostas vítimas sejam recolhidas e elaboradas perícias para verifi -
car qualquer fluido corporal ou outras provas físicas; 

i. Que as peças da roupa de quem pratica o crime devem ser recolhidas para exame; 

j. A apreensão das roupas cortadas em atendimento de emergência decorrente do crime, em hospitais.
O procedimento comum nas emergências é o descarte imediato das roupas cortadas no momento do
atendimento. 

k. Que todos os papéis, registros, ou documentos que guardem qualquer tipo de relação com o crime se-
jam preservados para uso como prova e para análise pericial;

l. Quando o crime for praticado em locais onde quem preside as investigações não possui acesso irrestri -
to, o Ministério Público deve imediatamente intervir (acompanhando diligência, por exemplo), para ob -
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ter o acesso neste local restrito. O objetivo é preservar o local físico do crime, bem como evitar o deslo -
camento de documentos ou ocultação de provas;

m. Finalmente, aconselha-se a consulta prévia ao PROTOCOLO BRASILEIRO DE PERÍCIA FORENSE NO CRI-
ME DE TORTURA, baseado no Protocolo de Istambul.

8. Quanto às vítimas de abuso ou tortura, deve-se imediatamente realizar:
a. O Exame de Corpo Delito; 

b. Em razão de a lesão provocada na vítima nem sempre deixar vestígios de longa duração, a submissão
ao Exame de Corpo de Delito deve ser feita de forma imediata.

c. Fotografias das lesões sofridas pela vítima, com cores, utilizando régua demonstrando o tamanho e a
gravidade das lesões sofridas;

d. Diligências no sentido de ser efetuado um levantamento de testemunhas, de preferência presenciais,
registrando-se a identidade de todas as pessoas que estavam presentes no momento do crime, com
nomes completos, endereços, telefones, ou outras informações de contato. 

e. Exames especiais, pois as lesões produzidas em razão de abusos podem deixar lesões não visíveis a
olho  nu,  por  isso  havendo  necessidade  da  utilização  de  médicos  especializados  e  técnicas  e
equipamentos sofisticados.  

f. Em razão de o abuso de autoridade ou tortura poder deixar traumas psicológicos, sempre que for
possível, deve-se submeter a vítima a uma avaliação psicológica, reforçando a prova dos autos. 

g. A requisição de toda a documentação médica do local em que a vítima estiver presa, pois pode ser
essencial para estabelecer a linha do tempo e constatar a origem das lesões ou mesmo, para constatar
omissões ou má conduta médica.

9. Providências quanto aos médicos que elaboram exames nas vítimas (seja exame em hospital, seja a
produção de um laudo pericial):

Podem ser ouvidos e questionados se: 

a. realizaram o exame sem interferência de terceiros? 

b. quem estava presente no exame? 

c. quem preparou o laudo médico? 

d. o que dizia o laudo? 

e. a vítima tinha alguma lesão no momento do laudo? 

f. houve pressão ou tentativa de interferência da elaboração do laudo? Por quem? 

g. o laudo foi alterado em razão de interferência ou pressão?

10. Quanto à inquirição das vítimas e testemunhas: deve-se, quandfo possível, planejar a oitiva com
base nos seguintes cuidados: 
a. Saber e obter o máximo de detalhes sobre o crime e as circunstâncias que desencadearam o fato cri -
minoso;

b. Conhecer bem as provas disponíveis para trabalhá-las nas indagações; 

c. Ter conhecimento de quais provas são necessárias; 

d. Conhecer o máximo possível da pessoa investigada, por todos os meios legais. 

e. Usar as ferramentas de busca da internet e redes sociais para obter informações sobre as pessoas in -
vestigadas.
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11. Orientações para a oitiva da vítima:

a. A declaração da vítima visa a obter os seguintes esclarecimentos: o que foi feito; como; quando;
onde; quem o fez; com que frequência foi feito; por que e quais foram os efeitos. 

b. Quando houver um testemunho de uma criança ou adolescente, deve-se ter uma particular atenção,
com participação de pessoal especializado e utilizando as técnicas do “depoimento sem dano”, na forma
da   Lei  n.  13.431/2017.  Nesse  sentido,  consultar  os  estudos  elaborados  pelo  Centro  de  Apoio
Operacional da Infância e Juventude (CIJ) do MPSC (clique aqui).

c.  No  caso  do  reconhecimento,  deve-se  buscar  que,  no  próprio  termo  de  reconhecimento,  haja
fotografia da cena do reconhecimento, isto é, que as pessoas apresentadas à testemunha, ofendido,
outro indiciado/réu, etc, sejam fotografadas na posição e local em que houve o reconhecimento, a fim
de  que  se  tenha  certeza  que  foi  apresentada  a  pessoa  a  ser  reconhecida  e  que,  depois,  quem
reconheceu possa confirmar se foi aquela a cena do reconhecimento ou não. 

 
____________________§§§____________________
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Segunda-feira, 25 de abril de 2016

Qual o papel do Ministério Público na segurança pública?

Márcio Berclaz
Promotor de Justiça

A segurança pública é um direito constitucional fundamental de dimensão social, nos termos dos artigos 5º, “caput" e 6º da Constituição da República.

Superado o binômio eurocêntrico modernidade/pós-modernidade para o tempo da transmodernidade próprio da perspectiva descolonial na qual estamos
inseridos, dentro do paradigma filosófico da vida concreta, evidente que o Estado brasileiro precisa adotar ações e medidas que busquem conter a
violência e que resguardar a preservação da vida e da integridade física de seus cidadãos. Quer-se não uma polícia que atue na mesma proporção que os
marginais (lembremos que estes atuam fora do Estado), o que só aumenta a violência, mas medidas inteligentes e criativas passíveis de serem adotadas
de modo legal e, sobretudo, legítimo.

Selecionar adequadamente o quadro de policiais e dos demais agentes de segurança pública, formá-los e treiná-los (de modo permanente) numa cultura
de direitos humanos[1], dar-lhes ambiente, estrutura, instrumentos, condições e tecnologias para o trabalho, incluindo a perícia científica, cuidar de
fatores inibitórios ou capazes de reduzir a criminalidade, apostar em eficiente policiamento ostensivo e comunitário, avaliar a geografia e o mapa dos
delitos, estimular políticas públicas de esporte, lazer e cultura nas comunidades, todas essas são medidas e providências que contribuem para que a
segurança pública seja desenvolvida como política.

Não por acaso o artigo 144 da Constituição estabelece a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, esta sim exercida
para preservação da ordem pública pelos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias
militares e corpos de bombeiros militares.

Assim, percebe-se que ao Poder Executivo Estadual compete, primariamente, a responsabilidade por segurança pública; em regime federativo
desequilibrado, por mais que a União possa concorrer com recursos e que o Município possa esforça-se para contribuir de algum modo para gerir cidades
mais sustentáveis, menos desiguais e, portanto, mais seguras - a competência precípua para a política de segurança pública depende da Secretaria
específica criada para esta finalidade, a qual deve(ria) trabalhar de de modo articulado com outras pastas.

Indaga-se, então: qual o papel dos membros do Ministério Público para resguardar o direito constitucional à segurança pública? Conforme diagnóstico de
Marco Antônio Lopes de Almeida, em específica reflexão sobre o tema, “O Ministério Público carece de uma metodologia de trabalho, com diretrizes
institucionais e planos concretos”.

Cabe, no exercício das atribuições extrajudiciais de controle externo da atividade policial (artigo 129, VII, da Constituição), a defesa do patrimônio
público e direitos humanos, seja porque se questiona a presença de policiais militares em funções ostensivas e não administrativas, seja porque se cobra a
realização de concurso público para provimento de cargos públicos vagos para a estruturação das polícias (e não contratações temporárias como hipótese
simplesmente absurda, já adotada em alguns Estados brasileiros), seja porque sustenta-se que a formação dos policiais respeite a programática dos
direitos humanos, seja porque abre-se possibilidades para que haja participação popular no controle desse serviço (ex: conselhos comunitários de
segurança pública), como, por exemplo,  permite a realização de audiência pública[2]. Todos esses são aspectos que, inegavelmente, concorrem para
melhorar a segurança pública como direito e como política.

Do mesmo modo, louvável a iniciativa de se pensar na criação de órgãos de execução específicos para a tutela coletiva da segurança pública como
política, o que fez recentemente, em caráter inovador e elogiável, o Ministério Público de Santa Catarina[3]. Ao invés de uma atuação simplesmente
reativa e alienada, que “come na mão da Polícia” pelo que se recebe sem nenhuma perspectiva transformadora, sem dados, sem estatística e sem
ferramentas de inteligência, tenta-se fazer algo  “novo”. É de se esperar, contudo, que exista um adequado suporte de noções de gestão conjugada com
conhecimento criminológico para que a ideia possa prosperar do melhor modo, pois na essência reside o debate de soluções que possam resultar na
prevenção de crimes ou na potencialização de meios para que, quando isso não for possível, as investigações ocorram de modo adequado e propício à
finalidade.

O que não se admite - mas que infelizmente acontece muito como discurso equivocado explícito ou implícito de diversos membros do Ministério Público,
é que dentro da condução das ações penais, as quais devem observar parâmetros técnicos, aposte-se na compreensão de que a liberdade ou a prisão dos
acusados seja determinada para impactar a segurança pública como direito do cidadão.

Nesse sentido, muito lúcida a reflexão de Marco Antônio Lopes de Almeida: “O papel de persecução criminal, a partir de onde nasceu o ‘Parquet’,
apesar de relevante, pouco representa em termos de contenção de criminalidade. Esta existe e sempre existirá em níveis suportáveis em qualquer
sociedade, por mais justa e equilibrada que seja. O que faz com que ela assuma proporções alarmantes nos países socialmente mais atrasados é o
somatório de diversos fatores de delinquência cuja solução não passa pelo Direito Penal, mas sim por uma política social adequada". Membros do
Ministério Público formam convencimento jurídico-penal a partir de provas para denunciar, arquivar, pedir condenação ou absolvição, no que devem
estar mobilizados por garantias e limites democráticos, não por pressões sociais, de senso comum, de apelo midiático ou de qualquer outra natureza.

Márcio Berclaz é Promotor de Justiça no Estado do Paraná. Doutorando em Direito das Relações Sociais pela UFPR (2013/2017), Mestre em Direito
do Estado também pela UFPR. Integrante do Grupo Nacional de Membros do Ministério Público e do Movimento do Ministério Público Democrático.
Membro do Núcleo de Estudos Filosóficos (NEFIL) da UFPR. Autor dos livros “Ministério Público em Ação (4a edição – Editora Jusvpodium, 2014)
e “A dimensão político-jurídica dos conselhos sociais no Brasil: uma leitura a partir da Política da Libertação e do Pluralismo Jurídico (Editora
Lumen Juris, 2013).
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20.6.2016 | ProcuradoriaGeral | Administração
"Portal do Promotor de Justiça" entra no ar para reforçar ações preventivas do MPSC

O "Portal do Promotor de Justiça" já está no ar. A ferramenta que possibilita
um amplo diagnóstico das mais diversas áreas de atuação da Instituição
começou a ser apresentada esta semana aos membros do Ministério Público
de Santa Catarina. Por enquanto é possível acessar informações das áreas da
moralidade administrativa, criminal, infância e juventude e meio ambiente.

Moralidade Administrativa 

Criminal

Infância e Juventude

Meio Ambiente

Para explicar o funcionamento desse novo sistema, o SubprocuradorGeral de Justiça para Assuntos Institucionais e Coordenador
Geral dos Centros de Apoio, Fábio de Souza Trajano, e os Coordenadores dos Centros de Apoio Jádel da Silva Júnior (Criminal), Paulo
Antonio Locatelli (Meio Ambiente) e Samuel DalFarra Naspolini (Moralidade Administrativa) estão percorrendo o Estado.

Na terçafeira, o "Portal do Promotor de Justiça" foi apresentado para os membros da comarca de Joinville; em seguida, a comitiva
seguiu para Mafra (15/6) e depois para São José (16/06). Em julho, o grupo vai demonstrar as funcionalidades do novo sistema para os
Promotores de Justiça de Chapecó e São Miguel do Oeste. Em agosto, as viagens seguem para Blumenau, Rio do Sul, Criciúma,
Tubarão e Palhoça, e em setembro para Joaçaba, Videira, Lages, Florianópolis e Itajaí.

Desenvolvido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTEC) e pela Coordenadoria de Informação Social (COINFO), o novo
sistema reúne dados de diversos órgãos públicos, como os da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, do Tribunal de
Contas do Estado, de todos os Municípios e da FATMA, permitindo, inclusive, que as requisições de informações para instrução de
procedimentos sejam substituídas por simples consultas ao Portal do Promotor.

Diferentemente dos tradicionais relatórios e das planilhas fornecidos pelos órgãos, essa ferramenta permite a descoberta de dados de
forma mais abrangente, clara e interessante, seja por intermédio de análises apresentadas em gráficos de diversas formas (colunas,
curvas, pizza, ) ou pela identificação e a gestão de informações georreferenciadas no mapa de Santa Catarina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"O Portal do Promotor de Justiça não é um sistema acabado e nem perfeito em razão da dinâmica da realidade social e da coleta de
dados. Está em constante atualização. Por isso, contamos com sugestões, críticas e opiniões, de modo que possamos colaborar para
a melhoria dessa ferramente de inteligência", comentou o SubprocuradorGeral de Justiça para Assuntos Institucionais e Coordenador
Geral dos Centros de Apoio, Fábio de Souza Trajano.

Trajano reforça que as informações geradas por esse novo instrumento de trabalho qualificará significativamente a atuação ministerial
para realização das transformações sociais de que a sociedade tanto necessita.

Business Intelligence

O Portal do Promotor de Justiça caracterizase como um Business Intelligence (BI)  Inteligência de Negócios.O termo se refere ao
processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de
negócios.
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Boa tarde, 
Fernando Ferreira
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O baixo efetivo das polícias Militar e Civil é apontado pelas
comunidades do Norte da Ilha de Santa Catarina como um
dos principais problemas da segurança pública de
Florianópolis. O assunto foi debatido em audiência pública
promovida pelas comissões de Segurança Pública e
Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, na
noite de quartafeira (11), no Centro de Eventos Governador
Luiz Henrique da Silveira, em Canasvieiras.

A recomposição dos efetivos nas instituições é considerada
o objetivo estratégico número um da Secretaria de Estado da
Segurança Pública (SSPSC), conforme o secretário
adjunto, delegado Aldo Pinheiro D'Ávila. “No meio do ano

vamos chegar à reposição de 6 mil policiais em um intervalo de 5 anos, o que equivale a mais de um terço de
todo o efetivo da SSP reposto. Mesmo assim, não conseguimos gerar aumento de efetivo.”

De acordo com os dados apresentados, a Polícia Militar (PM) passou de 11.107 homens em 2011 a 10.180
em 2016. A Polícia Civil (PC), de 2.772 a 2.919 no mesmo período, considerando que chegou a ter 3.243
servidores no ano de 2014.

No município de Florianópolis, o número de efetivos nas duas instituições também registra redução. Em 2011,
a PM tinha 2.544 homens. Em 2016, contabiliza 1.902. A PC, por sua vez, passou de 442 a 366. Hoje, de
acordo com D'Ávila, o efetivo no Norte da Ilha é representado por 159 policiais militares e 35 civis.

A falta de efetivo policial é a principal reclamação da comunidade, segundo o presidente do Conselho de
Desenvolvimento do Norte da Ilha (Codeni), Luiz Cesar Costa. A entidade representa 59 associações
comunitárias da região. “É motivo de muita preocupação. O efetivo da PM é de cerca de 160 homens.
Divididos por escala, são aproximadamente 25 policiais para atender uma população de 100 mil habitantes no
Norte da Ilha. Além disso, o baixo efetivo da Polícia Civil tem comprometido o andamento das investigações.” 

O comandante da 1ª Região de Polícia Militar, coronel Renato Cruz Júnior, responsável pelo policiamento
ostensivo no município de Florianópolis, também comentou sobre a falta de efetivo. “A 1ª Região é composta
por três batalhões: o 4º, o 22º e o 21º, este último atende o Norte da Ilha. Temos hoje em torno de 650 policiais
na Capital, sendo 156 no 21º Batalhão. Não é suficiente para atender a demanda, mas precisamos nos
adaptar com o que temos, usando viaturas, tecnologias, câmeras de monitoramento, tablets, para produzir
mais, com melhor qualidade, em menos tempo”, disse.

Na avaliação do coronel, a recente convocação de 711 policiais militares aprovados em concurso público de
2015 não vai atender à demanda. “Não vai suprir a necessidade, pois são para o estado inteiro, as 11 maiores
cidades, e a defasagem é muito grande. Ainda não temos previsão de quantos ficarão em Florianópolis.”

Demandas da comunidade
O presidente do Codeni relatou, ainda, problemas de infraestrutura nas unidades e cobrou participação mais
efetiva da Guarda Municipal na região. “Quando atua, é para aplicar multas de trânsito. A presença da Guarda
Municipal seria muito importante para auxiliar no trânsito e também cuidar do problema dos ambulantes
ilegais. Na última temporada foi algo vergonhoso, calçadas totalmente invadidas, prejudicando o comércio
local”, disse Luiz Cesar Costa. “Apesar de todos os problemas, temos notado que as polícias Militar e Civil,
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mesmo com quadro pequeno, têm feito um trabalho exemplar”, acrescentou.

Resultados da PM
O coronel apresentou dados da 1ª Região de Polícia Militar referentes ao período de 1º de janeiro a 10 de maio
de 2016, com foco nos resultados obtidos no Norte da Ilha. “O efetivo reduzido não é uma desculpa. Fizemos
cumprir 74 mandados de prisão oriundos de abordagem policial, e o 21º Batalhão foi responsável por 37, ou
seja, 50% do total. Temos 95 armas apreendidas em Florianópolis em 2016. Destas, 39 foram apreendidas na
região Norte da Ilha. Desde o início do ano apreendemos 155 quilos de maconha, sendo 103 aqui. Temos
trabalhado incansavelmente.”

O comandante destacou, ainda, a operação realizada pela PMSC na terçafeira (10) para combate ao tráfico
de drogas no Norte da Ilha, que desarticulou uma quadrilha que também realizava furtos na região. “O crime é
migratório. Se começamos a desarticular o tráfico de drogas, que é fonte extremamente rentável, os
criminosos passam a fazer furtos e roubos na região. Na operação apreendemos 7 quilos de maconha, 2
armas e cumprimos 10 mandados de prisão. Esperamos que dê uma acalmada na situação.”

Ações do Estado
O secretárioadjunto expôs as ações, estratégias e diretrizes voltadas à segurança pública no estado. Em seu
pronunciamento, citou a aquisição dos kits de proteção individual e de novas viaturas, o leilão de inservíveis e
o projeto Ferrosos. Também comentou sobre melhorias das instalações físicas, a execução do Complexo
Policial Civil do Norte da Ilha e o fortalecimento da aviação de segurança pública. Tratou, ainda, de temas
relacionados ao videomonitoramento urbano, à tecnologia do Instituto Geral de Perícias (IGP) e às ações da
Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (Enafron).

As estatísticas criminais em Santa Catarina, em Florianópolis e no Norte da Ilha também foram abordadas por
D'Ávila. O secretárioadjunto apresentou um panorama detalhado sobre boletins de ocorrência, taxas de
homicídio, ocorrência de tráfico de drogas, roubos e furtos.

Projeto Vizinho Solidário
Durante a audiência pública foi apresentada a experiência bemsucedida do projeto Vizinho Solidário.
Implantada há um ano na Vila da Cruz, no Rio Tavares, por meio de uma parceria entre a comunidade e a
Polícia Militar, a iniciativa resultou na redução dos índices de criminalidade. “Eram registradas, em média, 54
ocorrências por mês na nossa comunidade, que é constituída por sete ruas. Passamos para quatro casos
neste ano, sendo duas tentativas de furto e dois arrombamentos”, contou uma das coordenadoras do projeto,
Margarete Crepaldi.

O Vizinho Solidário é o resultado da união de um grupo de moradores que interage entre si e com as polícias
Militar e Civil para, juntos, enfrentar a violência local, principalmente com ações preventivas. Para Margarete,
o projeto é um case de sucesso que pode ser implantado em outras comunidades do estado. “Conseguimos
bons resultados em uma comunidade pequena. Isso mostra que os cidadãos têm que fazer a sua parte, não
só reclamar. É preciso sair da zona de conforto, promover a união e a mudança de comportamento para fazer
a diferença.”

As regras do Vizinho Solidário incluem o uso do aplicativo WhatsApp para troca de informações, a distribuição
de ferramentas de apoio, a sinalização das residências com placas do projeto e a organização da comunidade
em prol de melhorias na infraestrutura do ambiente. Os moradores recebem orientação técnica da PMSC.

O comandante da 1ª Região de Polícia Militar informou que o programa já está em fase de implantação no
Norte da Ilha.

Encaminhamentos
A audiência no Norte da Ilha foi a segunda, de uma série de quatro, para tratar da segurança pública no
município de Florianópolis. A primeira foi realizada no Rio Tavares, em abril. As outras duas serão promovidas
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nas regiões do Itacorubi/Centro e do continente.

Segundo o proponente das audiências, deputado Gean Loureiro (PMDB), todas as demandas, sugestões e
críticas manifestadas nos quatro eventos serão reunidas em um documento a ser entregue ao governador
Raimundo Colombo (PSD) e ao secretário estadual de Segurança Pública, Cesar Grubba. “As comunidades e
o setor empresarial vivem uma sensação permanente de insegurança. Abrimos espaço para que a sociedade
civil possa se manifestar e esperamos que os governantes possam, a partir do que foi relatado, tomar
medidas mais corretas, em busca de resultados mais efetivos para mudar o quadro caótico da segurança em
Florianópolis”, ressaltou o parlamentar.

Representações
A audiência pública contou com a participação de dezenas de representantes de associações de moradores e
de Conselhos de Segurança (Consegs) da região Norte da Ilha de Santa Catarina. Também participaram do
evento representantes do Ministério Público de Santa Catarina; das polícias Militar, Civil, Ambiental e
Rodoviária; do Corpo de Bombeiros; da Guarda Municipal; da Ordem dos Advogados do Brasil (OABSC); da
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (Acif), além de vereadores da Capital.

Ludmilla Gadotti
AGÊNCIA AL

VOLTAR

Deputado Gean Loureiro comandou a audiência pública
FOTO: Miriam Zomer/Agência AL
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CAO Criminal | Programas
"Tutela Difusa da Segurança Pública" do MPSC é apresentado ao Ministério Público do Maranhão

A convite do Ministério Público
do Estado do Maranhão
(MPMA), o Coordenador do
Centro de Apoio Operacional
Criminal (CCR), Promotor de
Justiça Jádel da Silva Júnior,
apresentou o Programa Tutela
Difusa da Segurança Pública
para a cúpula do MPMA,
órgãos oficiais da segurança
pública, convidados e
Coordenadores de Centros de
Apoio Operacional Criminal
(CAOCRIMs) de todo o País,
em São LuísMA, na terçafeira
(18/10).

Diante do panorama complexo
sobre segurança pública no
Brasil e em Santa Catarina,
principalmente com o aumento gradativo da violência e criminalidade, Jádel destacou que o Ministério
Público de Santa Catarina (MPSC) propõe o redimensionamento de sua atuação tradicional, para
conferir ênfase a uma delas em especial: a tutela difusa da segurança pública.

Nessa reengenharia de atribuições, destacou que pretendese gravar a atuação do MPSC com base numa
identidade proativa na esfera da segurança pública, de modo a reforçar atributos como o dinamismo, a
intersetorialidade, a relação interna dialogal, o planejamento, a estipulação de metas e a gestão de
resultados.

Jádel também tratou dos objetivos, premissas e resultados esperados do Programa, com destaque para o
novo paradigma de atuação do MPSC quanto às atribuições e abrangência territorial, baseado em
projetos inovadores, especialmente o Diagnósticos Criminais e o Projeto Escola Segura.

Tecnologia no enfrentamento à criminalidade.

O Coordenador afirmou ainda que o Projeto Diagnósticos Criminais é o coração tecnológico deste
Programa desafiador, de modo a buscar acesso a diversas bases oficiais de dados brutos, para
transformá los em informações úteis e de fácil acesso aos Promotores de Segurança Pública, por meio de
painéis de análise, os quais auxiliam na tomada de decisões, elaboração de planos de ações mais
preventivas que repressivas, bem como na definição de políticas públicas em conjunto com a sociedade,
tudo em âmbito regional.

Desafios e implementação do Programa.

Além disso, o Coordenador do CCR tratou das dificuldades encontradas e da grande responsabilidade
que o MPSC possui ao implementar este Programa, gradativamente, em todo o Estado. Ressaltou, por
fim, que a primeira Promotoria Regional de Segurança Pública (PRORESP) foi instalada em abril de
2016, na Capital, além da PRORESP de Chapecó, instalada em setembro deste ano. Ambas estão em
pleno funcionamento, com o suporte necessário do CCR.
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Jádel concluiu afirmando que "é um programa que pretende construir estratégias de inteligência
centradas no Diagnóstico Criminal, com prioridade e investimento no controle da atividade policial,
medidas de prevenção e trato interdisciplinar no enfrentamento da violência e da criminalidade".

Ao final da apresentação, os presentes elogiaram o Programa idealizado no MPSC, com destaque para
os painéis das aplicações de BI do Projeto Diagnósticos Criminais e a instalação das duas Promotorias
de Segurança Pública. O Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do MPMA, Promotor
de Justiça Cláudio Cabral afirmou que a exposição do projeto Promotorias de Segurança Pública para a
Administração Superior do MPMA e parceiros foi importante para a implantação da a experiência
exitosa naquele Estado. Reforçou a importância da iniciativa para o fortalecimento do MP na área de
segurança pública e no combate à criminalidade. "Aproveitamos para trocar informações para as
adaptações necessárias para a nossa realidade", disse Cabral.

No mesmo dia, os Coordenadores dos CAOCRIMs receberam por email: o documento que detalha todo
o Programa, sua respectiva Cartilha Explicativa, o Guia dos Diagnósticos Criminais, bem como uma
cópia da apresentação do Tutela Difusa da Segurança Pública.

 Imprimir 
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Dados do Portal do Promotor embasam sugestão para alteração de lei municipal em Chapecó

Em Chapecó, a média de atendimento de perturbação da ordem pública e sossego dos cidadãos é de mais de 20 casos diários. Todavia, menos de 1% desses casos foi gerado Termo
Circunstaciado

A 14ª Promotoria de Justiça de Chapecó, com atribuição Regional na área da Segurança
Publica, sugeriu aos Vereadores de Chapecó alterações na legislação visando a prevenção e
combate a perturbação da ordem pública e sossego dos cidadãos. A sugestão foi dada em
palestra do Promotor de Justiça Alessandro Rodrigo Argenta aos parlamentares, realizada em
25 de maio, a partir de dados colhidos no Portal do Promotor.

De acordo com o Promotor de Justiça, dados do Sistema de Atendimento e Despacho de
Emergências (SADE) da Polícia Militar, georreferenciados via Portal do Promotor, demonstram
que em Chapecó, desde o ano de 2015 até a data da palestra, foram quase 20.000
reclamações e chamadas à Polícia Militar, média de mais de 22 casos diários. Todavia, menos
de 1% desses casos foi gerado Termo Circunstanciado.

"A atuação voltada ao combate da perturbação do sossego como contravenção penal não
surte efeitos, tendo em vista que, de regra, há necessidade de abordagem da polícia militar,
que gera, em muitos casos, conflito com os contraventores, em razão do consumo de bebida
alcoólica e outros entorpecentes", explica o Promotor Regional de Segurança Pública de Chapecó. Além disso, destaca Argenta, os cidadãos que se sentem perturbados
geralmente não desejam se identificar, dificultando a apuração do caso.

O Promotor de Justiça enfatizou aos Vereadores a necessidade de criação de alternativas para o combate a essa espécie de delito, permitindo ações menos invasivas e
conflituosas. "Constatamos que há um número exacerbado de ocorrências e que a repressão realizada é inadequada e de baixa efetividade. Já as medidas preventivas são
inexistentes e o foco criminal é inadequado. Para que possamos prevenir e reprimir esse problema é preciso uma Legislação Municipal atualizada e eficaz", defendeu.

Como proposta para combater essa situação, o Promotor sugeriu aos parlamentares a revisão da legislação municipal. "Através do reforço da lei, a atuação poderá ser
desvinculada da esfera criminal, criando mecanismos alternativos de fiscalização, sem abordagem. Sendo implementada essa alternativa legal, haverá necessidade de
criação de setores de interação entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal e a uma nova estruturação desses órgãos para fiscalização específica", complementou Argenta.

Instalada em setembro de 2016, a Promotoria Regional de Segurança Pública de Chapecó é a segunda de um projeto piloto do Ministério Público de
Santa Catarina (MPSC). Segundo Argenta, a Promotoria tem o objetivo de elaborar táticas de inteligência e reestruturar os órgãos de Segurança
Pública, bem como, fazer a ligação para que haja colaboração entre estes órgãos e, paralelamente, fazer a fiscalização dos mesmos. ¿Através das
estratégias, são sugeridas Políticas Públicas que visem a prevenção e o combate a qualquer modo de criminalidade¿, finalizou o Promotor de Justiça.

O projeto "Portal do Promotor" é liderado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais e desenvolvido pelos Centros de Apoio Operacional,
Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTEC) e pela Coordenadoria de Informação Social (COINFO), reunindo dados da Fundação do Meio Ambiente (FATMA, da
Polícia Militar, do Tribunal de Contas do Estado e das Secretarias de Segurança Pública, Educação, Saúde, Fazenda e assistência Social. Como contrapartida, esses órgãos
podem ter acesso às análises produzidas pelo MPSC para elaborar e aperfeiçoar políticas públicas.
A plataforma é resultado de um trabalho que teve início no final de 2011, quando começou a ser abastecida com indicadores sociais para auxiliar na
gestão das atividades administrativa e de gabinete dos Promotores de Justiça. Em 2015, porém, o conteúdo inserido no "Portal do Promotor" passou a
fazer buscas e cruzamentos de dados, a fim de auxiliar a Instituição a exercer a sua principal missão, ou seja, defender a sociedade.

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC

 VEJA MAIS NOTÍCIAS

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
7/6/2017
Por recomendação do MPSC, Prefeitura de Marema elimina nepotismo
7/6/2017
MPSC ingressa com ação para Município recuperar área tomada por lixão em São José
7/6/2017
Regularização fundiária é tema de evento em Xanxerê
6/6/2017
Dados do Portal do Promotor embasam sugestão para alteração de lei municipal em Chapecó
6/6/2017
Candidatos a vereador são multados por derrame de santinhos na véspera das eleições



PROMOTORIA REGIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTAL DO PROMOTOR DE JUSTIÇA



Ministério Público de Santa Catarina

Procuradoria-Geral | Administração
MPSC entrega à SSP novos painéis de análise de dados

O Ministério Público de
Santa Catarina (MPSC)
entregou à Secretaria de
Estado de Segurança Pública
(SSP/SC) novos painéis de
Business Intelligence (BI)
com dados operacionais da
Polícia Militar de Santa
Catarina (PMSC) e
da Polícia Civil, oriundos do
Sistema Integrado de
Segurança Pública (SISP).
Com novos design e
arquitetura de dados, os
painéis proporcionarão uma
melhor experiência para o
usuário, com maior
facilidade de navegação e
assertividade nas buscas, seja para a gestão das ocorrências, para o controle estatístico ou como
apoio em investigações criminais.

Os novos painéis foram entregues pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais,
Fábio de Souza Trajano, na tarde de segunda-feira (21/8), na Central de Gestão do MPSC. "O MPSC
e a SSP/SC irão ganhar em velocidade, objetividade e segurança da informação. Esse trabalho mostra
que mesmo em momentos de crise conseguimos avançar muito quando unimos forças. O mundo atual
precisa que as instituições públicas trabalhem cada vez mais com inteligência, tecnologia e
colaboração", afirmou Trajano.

Para o Secretário de Segurança Pública (SSP/SC), César Augusto Grubba, o momento agora é de
qualificar os dados e principalmente utilizá-los da melhor maneira possível no combate à
criminalidade, seja como apoio à tomada de decisões estratégicas, nas operações da Polícia Militar e
no trabalho de investigação do MPSC e da Polícia Civil. "Diante de tantos avanços em nossa parceria
institucional, mesmo que mudem os gestores no futuro, não há como retroceder, principalmente
considerando o resultado positivo que tudo isso trará para a sociedade. O momento agora é de
darmos os próximos passos, solidificando essa parceria", afirmou Grubba.

Os painéis de análise de dados foram desenvolvidos pela Coordenadoria de Informação Social do
MPSC (COINFO) em parceria com a Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC)
da SSP/SC.

Também participaram do encontro o Comandante-Geral da PMSC, Cel. Paulo Henrique Hemm, o
Subcomandante-Geral, Cel. Araújo Gomes, o Delegado-Geral da Polícia Civil, Artur Nitz, o Chefe do
Estado Maior da PMSC, Cel. Giovani Pacheco, o Ten. Cel. Jorge Eduardo Tasca, do Estado Maior da
PMSC, o chefe da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicações (DTIC/SSP), Cel. Luís
Haroldo de Mattos, o Cel. Sérgio Maliceski, da DTIC, a Policial Militar Flávia da Silva Vieira, da
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DTIC, o Diretor de Planejamento e Avaliação (DIPA/SSP), Rafael Almeida Pinheiro da Costa, o
Diretor de Integração (DINT/SSP), Cel. Rogério Martins, o Ten. Cel. André Alves, Assessor da SSP,
o Delegado Márcio Fortkamp, Assessor da SSP, o Delegado Mauro Cândido Rodrigues, Diretor de
Informação e Inteligência (DINI/SSP), o Agente da Polícia Civil, Emerson Lígio, da DINI, o
Delegado Alexandre Kale, da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, Promotor de Justiça João
Carlos Teixeira Joaquim, Coordenador do CAT,  Promotor de Justiça João Alexandre Massulini
Acosta, Coordenador do CCR, e o Coordenador de Informação Social do MPSC, Christian Rosa.

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) ou inteligência de negócio, é um termo guarda-chuva cunhado pelo
Gartner na década de 1990 e que inclui arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, aplicações e
metodologias para análise de dados e apoio à tomada de decisão. Os principais objetivos do BI são
permitir o acesso interativo aos dados (às vezes, em tempo real), proporcionar a busca e descoberta
de informações operacionais e estratégicas com a manipulação desses dados e facilitar a geração de
insights e à melhor tomada de decisão.

O processo de BI baseia-se na transformação de dados em informações, depois em decisões e
finalmente em ações.

Imprimir
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 Ministério Público de Santa Catarina

Subprocuradoria-Geral | Administração
"Portal do Promotor de Justiça": apresentado nas Comarcas de Chapecó e São Miguel do Oeste

O "Portal do Promotor de Justiça" foi apresentado nesta semana aos Promotores de Justiça das regiões de Chapecó e de São Miguel
Desenvolvido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTEC) e pela Coordenadoria de Informação Social (COINFO), a
ferramenta, que já está operando, possibilita um amplo diagnóstico das mais diversas áreas de atuação da Instituição.

A comitiva, conduzida pelo Subprocurador-Geral para Assuntos Institucionais e Coordenador-Geral dos Centros de Apoio, Fábio de
Trajano, explica o funcionamento do sistema. Os Coordenadores dos CAOs, Promotor de Justiça Jádel da Silva Júnior (Criminal), Pa
Antonio Locatelli (Meio Ambiente) e Samuel Dal-Farra Naspolini (Moralidade Administrativa), demonstram passo a passo o que en
cada um dos módulos já estão disponíveis para pesquisa.

Já está disponível também o Portal do Promotor da Infância. As demais áreas estão em desenvolvimento.
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As novas ferramentas de pesquisa representam uma grande inovação na forma de in
e planejamento das ações do Ministério Público.  É um novo mundo de informações que se descortina possibilitando o conheciment
realidade de cada comarca do Estado, indepententemente de qualquer requisição a outro órgão, propiciando uma atuação  ministeria
eficaz e preventiva, comenta Trajano.

O sistema reúne dados de diversos órgãos públicos, como os da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Educação, da Pol
do Tribunal de Constas do Estado, de todos os Municípios  e da FATMA,  permitindo, inclusive que as requisições de informações p
instrução de procedimentos sejam substituídas por simples consultas ao Portal do Promotor.

Diferentemente dos tradicionais relatórios e das planilhas fornecidas pelos órgãos, essa ferramenta permite a descoberta de dados de
abrangente, clara e interessante, seja por intermédio de análises apresentadas em gráficos de diversas formas (colunas, curvas, pizza
identificação e a gestão de informações georreferenciadas no mapa de Santa Catarina.

A Comitiva segue percorrendo o Estado em agosto. A viagem começará por Blumenau (08/08) e passará por Rio do Sul (09/08), Cr
(15/08), Tubarão (16/08) e Palhoça (17/08). Em setembro, a apresentação ocorrerá para os Promotores de Justiça das comarcas de J
(19/09), Videira (20/09), Lages (21/09), Florianópolis (26/09) e Itajaí (28/09). O "Portal do Promotor de Justiça" já foi apresentado 
Promotores de Justiça das comarcas de Joinville, Mafra, São José.

Business Intelligence

O Portal do Promotor de Justiça caracteriza-se como um Business Intelligence (BI) ¿ Inteligência de Negócios. O termo se refere ao
coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios.

Saiba mais:
"Portal do Promotor de Justiça" entra no ar para reforçar ações preventivas do MPSC
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Promotorias de Segurança Pública foca na
queda dos índices de criminalidade
Publicado em 22/11/2016    

1

As Promotorias Regionais de Segurança Pública constituem uma proposta
de reengenharia espacial e funcional do Ministério Público em sua
atuação na esfera da segurança pública

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) avança nas ações de
combate ao crime. Já são duas as Promotorias de Segurança Pública
no Estado. O plano é instalar no total 12. Uma mudança na estrutura
que tem como alvo a queda nos índices de criminalidade conforme
mostra o vídeo ao lado.

A instalação da primeira Promotoria de Justiça da Segurança Pública
aconteceu em abril deste ano.  A 40ª Promotoria de Justiça da
Segurança Pública da Capital atua nas áreas da Tutela Difusa da
Segurança Pública e do Controle Externo da Atividade Policial. A
Promotora de Justiça Silvana Schmidt Vieira responde pela
Promotoria.

"A segurança pública é um dos pilares fundamentais da construção
social, junto com a saúde e a educação. Por isso é necessária uma
ação conjunta e ordenada. Com as Promotorias de Justiça da
Segurança Pública, o Ministério Público adota uma atitude mais
proativa e preventiva a fim de buscar a redução dos quadros
criminais e de garantir uma melhor segurança pública com o
envolvimento dos diversos órgãos. Não queremos apenas enfrentar o
criminoso, mas desenvolver ações educativas e integradas que geram
a conscientização da sociedade", ressalta Procurador-Geral de Justiça,
Sandro José Neis.

Em Chapecó a Promotoria de Justiça de Segurança Pública foi
instalada em setembro. Essa atuará de forma regionalizada e assim
como a de Florianópolis funcionará de modo piloto a fim de testar
uma nova modalidade de atuação na área criminal. O Promotor de
Justiça da Segurança Pública poderá utilizar instrumentos de tutela
dos interesses difusos e coletivos, como a ação civil pública, o termo
de ajustamento de conduta (TAC) e a recomendação. As novas
Promotorias de Justiça atuarão também no controle externo da
atividade policial.

As Promotorias Regionais de Segurança Pública constituem uma
proposta de reengenharia espacial e funcional do Ministério Público
em sua atuação na esfera da segurança pública. "Esse

redimensionamento de atribuições propõe uma atuação orientada

Editoria: Segurança Comente!
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redimensionamento de atribuições propõe uma atuação orientada
por estratégias de inteligência de tutela difusa da segurança pública.
É a conquista de um antigo anseio do Ministério Público: o domínio
do conhecimento acerca do fenômeno criminal e a possibilidade de
traçar estratégias próprias de enfrentamento do crime", explica o
Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal (CCR), Jádel da
Silva Júnior.

O programa das Promotorias Regionais de Segurança Pública foi
elaborado pelo Centro de Apoio Operacional Criminal (CCR) por
solicitação do Procurador-Geral de Justiça e prevê a instalação
gradativa de 12 Promotorias Regionais de Segurança Pública - Capital,
Região Metropolitana de Florianópolis (sede em São José), Criciúma,
Tubarão, Itajaí, Blumenau, Joinville, Canoinhas, Lages, Joaçaba,
Chapecó e São Miguel do Oeste.

› FONTE: Coordenadoria de Comunicação Social

1

Comentários

Mais sobre 
O impasse da segurança pública em Santa Catarina

Prefeitura de Florianópolis manda Guarda Municipal
apoiar segurança no HU

Exército faz balanço de apreensões de 2016

Temer anuncia construção de presídios no País e novos
recursos para segurança pública
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Outras notícias

Cores de bandeiras na praia orientam sobre os riscos no
mar

Primeiro prazo de isenção da taxa do Vestibular de Inverno da Udesc termina na
segunda-feira

Blumenau é oficialmente a Capital Nacional da Cerveja

Dirceu vê evolução do time como ponto forte para o returno

Liberação de FGTS permitirá ao catarinense recuperar o poder de compra

Garopaba (SC) pronta para receber circuito Silverbay de surf amador
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6.9.2016 | CAO Criminal | Administração
"Tutela Difusa da Segurança Pública" do MPSC é divulgado em encontro nacional do Ministério Público

Membros do Ministério Público brasileiro receberam de maneira positiva o
Programa Tutela Difusa da Segurança Pública do MPSC, divulgado pelo
Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, Promotor Jádel da Silva
Júnior, durante o III Encontro Nacional do Ministério Público, realizado entre
30/8 e 2/9, em Belo Horizonte (MG).

Durante o Painel "Novo modelo de Promotorias de Justiça Criminais: um olhar
para a tutela coletiva na área criminal", ocorrido no dia 2/9, tratouse,
sobretudo, quanto à instalação de Promotoria de Segurança Pública como
forma de auxiliar as Promotorias Criminais clássicas no enfrentamento à
violência e criminalidade. Um dos painelistas foi o Promotor Gustavo Senna
Miranda do Ministério Público do Espírito Santo, que mencionou a instalação
de uma Promotoria da Segurança Pública na Capital daquele Estado e a
experiência ali ocorrida. O outro painelista, Promotor Eduardo Ferreira Valério
do MP de São Paulo, também tratou do tema. Ambos os Promotores disseram
desconhecer outra experiência no País.

Encerrado as palestras, o Coordenador Jádel da Silva Júnior pediu a palavra para divulgar o Programa Tutela Difusa da Segurança
Pública. Apresentou o Programa, sua justificativa, objetivos, premissas, resultados esperados, destacando o novo paradigma de
atuação do MPSC quanto às atribuições e abrangência territorial, baseado em projetos inovadores, especialmente o Diagnósticos
Criminais e o Projeto Escola Segura.

Jádel afirmou, ainda, que o Projeto Diagnósticos Criminais é o coração tecnológico deste Programa desafiador, de modo a buscar
acesso a bases oficiais de dados brutos, para transformálos em informações úteis e de fácil acesso aos Promotores de Segurança
Pública, por meio de painéis de análise, os quais auxiliam na tomada de decisões, elaboração de planos de ações mais preventivas
que repressivas, bem como na definição de políticas públicas em conjunto com a sociedade, tudo em âmbito regional. Ele também
ponderou que o Projeto Escola Segura vem sendo elaborado em conjunto com a Polícia Militar de Santa Catarina e será tratado, ainda,
com a Secretaria de Estado da Educação, para garantir que Policiais Militares possam atuar diretamente em Escolas Estaduais,
melhorando, assim, a questão da segurança pública nessas unidades.

O Coordenador do CCR também tratou das dificuldades encontradas e da grande responsabilidade que o MPSC possui ao implementar
este Programa, gradativamente, em todo o Estado. Ressaltou, por fim, que a primeira Promotoria Regional de Segurança Pública foi
instalada em abril de 2016 e está em pleno funcionamento, com o suporte necessário do Centro de Apoio Operacional Criminal.

Jádel distribuiu cartilhas do Programa aos Membros do Ministério Público brasileiro presentes, que avaliaram positivamente a iniciativa
e elogiaram o trabalho que vem sendo realizado em Santa Catarina.

Clique aqui e conheça melhor o Programa Tutela Difusa da Segurança Pública.

 Imprimir  | Voltar | Topo 

Administração

Execução

Auxiliares

Boa tarde, 
Fernando Ferreira
Gregui
sairMinha Intranet Emails Telefones Plantão Mapa Portal MPSC Alterar Senha

okBusca por PalavraChaveHome Atendimento Informações Normas/Atos Sistemas Serviços



06/09/2016 :: Intranet MPSC :::::::::::::::::::::

http://intranet.mp.sc.gov.br/intranet/webforms/portal/interna_detalhe.aspx?campo=235459&secao_id=236 1/1

Informações Informações »

6.9.2016 | CAO Criminal | Administração
"Tutela Difusa da Segurança Pública" do MPSC é divulgado em encontro nacional do Ministério Público

Membros do Ministério Público brasileiro receberam de maneira positiva o
Programa Tutela Difusa da Segurança Pública do MPSC, divulgado pelo
Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, Promotor Jádel da Silva
Júnior, durante o III Encontro Nacional do Ministério Público, realizado entre
30/8 e 2/9, em Belo Horizonte (MG).

Durante o Painel "Novo modelo de Promotorias de Justiça Criminais: um olhar
para a tutela coletiva na área criminal", ocorrido no dia 2/9, tratouse,
sobretudo, quanto à instalação de Promotoria de Segurança Pública como
forma de auxiliar as Promotorias Criminais clássicas no enfrentamento à
violência e criminalidade. Um dos painelistas foi o Promotor Gustavo Senna
Miranda do Ministério Público do Espírito Santo, que mencionou a instalação
de uma Promotoria da Segurança Pública na Capital daquele Estado e a
experiência ali ocorrida. O outro painelista, Promotor Eduardo Ferreira Valério
do MP de São Paulo, também tratou do tema. Ambos os Promotores disseram
desconhecer outra experiência no País.

Encerrado as palestras, o Coordenador Jádel da Silva Júnior pediu a palavra para divulgar o Programa Tutela Difusa da Segurança
Pública. Apresentou o Programa, sua justificativa, objetivos, premissas, resultados esperados, destacando o novo paradigma de
atuação do MPSC quanto às atribuições e abrangência territorial, baseado em projetos inovadores, especialmente o Diagnósticos
Criminais e o Projeto Escola Segura.

Jádel afirmou, ainda, que o Projeto Diagnósticos Criminais é o coração tecnológico deste Programa desafiador, de modo a buscar
acesso a bases oficiais de dados brutos, para transformálos em informações úteis e de fácil acesso aos Promotores de Segurança
Pública, por meio de painéis de análise, os quais auxiliam na tomada de decisões, elaboração de planos de ações mais preventivas
que repressivas, bem como na definição de políticas públicas em conjunto com a sociedade, tudo em âmbito regional. Ele também
ponderou que o Projeto Escola Segura vem sendo elaborado em conjunto com a Polícia Militar de Santa Catarina e será tratado, ainda,
com a Secretaria de Estado da Educação, para garantir que Policiais Militares possam atuar diretamente em Escolas Estaduais,
melhorando, assim, a questão da segurança pública nessas unidades.

O Coordenador do CCR também tratou das dificuldades encontradas e da grande responsabilidade que o MPSC possui ao implementar
este Programa, gradativamente, em todo o Estado. Ressaltou, por fim, que a primeira Promotoria Regional de Segurança Pública foi
instalada em abril de 2016 e está em pleno funcionamento, com o suporte necessário do Centro de Apoio Operacional Criminal.

Jádel distribuiu cartilhas do Programa aos Membros do Ministério Público brasileiro presentes, que avaliaram positivamente a iniciativa
e elogiaram o trabalho que vem sendo realizado em Santa Catarina.

Clique aqui e conheça melhor o Programa Tutela Difusa da Segurança Pública.

 Imprimir  | Voltar | Topo 

Administração

Execução

Auxiliares

Boa tarde, 
Fernando Ferreira
Gregui
sairMinha Intranet Emails Telefones Plantão Mapa Portal MPSC Alterar Senha

okBusca por PalavraChaveHome Atendimento Informações Normas/Atos Sistemas Serviços



10/03/2017 Ministério Público do Estado do Pará

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=5961&class=N 1/2

Principal Mapa do Site 10 de Março de 2017

Intranet Web Mail Fale Conosco Buscar A+  A  A   A 

Sobre o MP

O que é o MP

História

Mapa Estratégico

Administração Superior

Procuradoria  Geral

Corregedoria  Geral

Colégio de Procuradores

Conselho Superior

Órgãos de Execução

Procuradorias de Justiça

Promotorias de Justiça

Órgãos Auxiliares

Subprocuradorias Gerais

OuvidoriaGeral

Centros de Apoio
Operacional

CEAF

GAECO

Gabinete Militar

GAES

ATIVIDADES JUDICIAIS

Concursos e Seleções

Concursos e Seleções

Serviços

Contracheque Online
(Aposentados e
Pensionistas)

PORTAL DOS
ESTAGIÁRIOS MP

SIMPACERVO

SIMPTUTOR

Sistemas de Informação

SIP  Pesquisa

Manual do Plantão

Mapa dos Polos
Administrativos

Publicações

Portal de Consultas do MP

Projeto Memória

Biblioteca

Licitação

Legislação

Cadastro de Crianças
Desaparecidas

Plano Geral de Atuação
PGA

Planos de Atuação das
Procuradorias e
Promotorias de Justiça

Justiça Terapêutica: É
Possível Fazer!

Serviço de Proteção à
menores ameaçados de
morte (PPCAM)

Principal   SANTA CATARINA: Centro de Apoio Operacional Criminal visita sede do MPSC
20/10/2015 às 15:07

O promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, Mário Sampaio Netto Chermont, visitou, na última
sexta  feira 16 de outubro,  a  sede do Ministério Público do Estado de Santa Catarina,  onde  foi  recebido pelo promotor  de  Justiça
Jádel da Silva Júnior, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Parquet catarinense.

O objetivo da visita foi conhecer a operacionalização do procedimento de lavratura de termo circunstanciado pelo agente da Policia
Militar  no próprio  local  de ocorrência do crime de menor potencial  ofensivo, o que vem ao encontro dos princípios  vetores da Lei
federal n. 9.099/95  oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

O  referido  procedimento,  na  esteira  do  princípio  constitucional  da  eficiência  da  Administração  Pública,  garante  que  as  partes
envolvidas em delitos de menor potencial ofensivo já saiam do local de ocorrência dos fatos devidamente cientes da data e hora da
audência a ser realizada no Juizado Especial Criminal, evitando deslocamentos desnecessários das viaturas policiais às delegacias
e poupando o tempo dos litigantes.

 

Na oportunidade,  os  representantes da Polícia Militar  catarinense, Major Tasca e Capitão Campos,  realizaram a apresentação do
Projeto Mobile Tecnologia Móvel e Embarcada, decorrente de uma parceria da Policia Militar de Santa Catarina com a Secretaria de
Estado de Segurança Pública e o Centro de  Informática e Automação, por meio do qual  o policial militar,  dentre  inúmeras outras
funções, elabora o termo circunstanciado num tablet conectado à viatura,  imprimindo os comprovantes e documentos necessários
às partes no  local do atendimento, dispensando o preenchimento manual de alguns  formulários. A  tecnologia permite,  inclusive, o
registro offline do termo circunstanciado.

Essa  inovação  possibilita  que  o  registro  de  ocorrência,  o  acesso  às  informações  sobre  pessoas  e  veículos  e  a  gestão  do
atendimento de emergência estejam  incorporados numa única solução mobile  ,  facilitando e potencializando o  trabalho do policial
militar na rua.
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Transmissão Online:
Sessões e Reuniões

       

Rua Joao Diogo, 100  Cidade Velha  66.015.165 Belém/PA | (91)40063400
Atendimento ao público 8h às 14  Atendimento no protocolo 8h às 17h (2a a 5a) e 8h às 15h (6a)

© 20002011. Todos os direitos reservados (Departamento de Informática  MPPA)

Ressaltase  que  a  lavratura  do  termo  circusntanciado  pela  Policia  Militar  já  ocorre  atualmente  com  muito  sucesso  em  Santa
Catarina, bem como no Rio Grande do Sul e parte do Paraná, o que certamente concorre como fator para a garantia da celeridade
proposta pela Lei Federal n. 9.099/95.

Informações mais  detalhadas  sobre  a  visita  ao Ministério Público  de Santa Catarina  e  sobre  o Projeto Mobile  podem ser  obtidas
junto à coordenação do Centro de Apoio Operacional Criminal.

Veja AQUI  os formulários utilizados pelo MPSC

Texto e fotos: CAO Criminal
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"Portal do Promotor", uma ferramenta do MPSC a serviço da sociedade

A plataforma do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) permite a produção de diagnósticos das mais diversas áreas de atuação da Instituição.

Quantas ocorrências foram registradas nos últimos sete dias por tráfico de drogas na minha
região? Qual o número de acidentes com vítima e onde ocorreram no mês passado? E qual o
número de licenças ambientais expedidas ontem? Respostas a estas e outras perguntas estão
agora no "Portal do Promotor", uma ferramenta do Ministério Público de Santa Catarina
(MPSC) que permite a produção de diagnósticos das mais diversas áreas de atuação da
Instituição.

Com poucos cliques, o Promotor de Justiça pode buscar informações que antes só conseguiria
por meio de requisições a órgãos públicos que podiam demorar até meses para serem
atendidas. Essa agilidade permite uma atuação institucional cada vez mais preventiva e
assertiva, pois ao acessar e cruzar dados, o Promotor de Justiça conseguirá ter uma visão
abrangente da região onde atua e elaborar ações e estratégias para minimizar os problemas
sociais.

 "A ferramenta auxiliará o Promotor de Justiça a atuar de forma ainda mais preventiva,
demonstrando que o MPSC é uma instituição equipada, com instrumentos adequados para apurar desvios éticos, exercendo sua atividade de controle com seriedade",
explica o Procurador-Geral de Justiça, Sandro José Neis.

 A plataforma é resultado de um trabalho que teve início no final de 2011, quando começou a ser abastecida com indicadores sociais para auxiliar na gestão das atividades
administrativa e de gabinete dos Promotores de Justiça. Em 2015, porém, o conteúdo inserido no "Portal do Promotor" passou a fazer buscas e cruzamentos de dados, a
fim de auxiliar a Instituição a exercer a sua principal missão, ou seja, defender a sociedade.

 O projeto "Portal do Promotor" é liderado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais e desenvolvido pelos Centros de Apoio Operacional,
Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTEC) e pela Coordenadoria de Informação Social (COINFO), reunindo dados da Fundação do Meio Ambiente, da Polícia
Militar, do Tribunal de Contas do Estado e das Secretarias de Segurança Pública, Educação, Saúde, Fazenda e Assistência Social. Como contrapartida, esses órgãos podem
ter acesso às análises produzidas pelo MPSC para elaborar e aperfeiçoar políticas públicas.

O projeto já foi apresentado ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e, agora, a convite da Secretaria-executiva de Assuntos Internacionais
do Governo do Estado de Santa Catarina, será exposto na Alemanha, no 34º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), como exemplo de boa
gestão em órgãos públicos.

"Demonstrar nossos investimentos e colher opiniões. Aperfeiçoar o nossos trabalhos e possibilitar a troca permanente de experiências. Nos
lançaremos em missão oficial para promover parcerias e por isso teremos uma programação intensa", comenta o PGJ, que embarca com a comitiva
estadual nesta quarta-feira (12/10).

Acompanhado pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Fábio de Souza Trajano, o PGJ também apresentará o ¿Portal do
Promotor¿ para o departamento contra o crime organizado do Ministério Público de Jena, cidade alemã localizado do estado da Turíngia, e visitará o
Ministro da Migração, Justiça e Proteção do Consumidor da Turíngia e o Tribunal Constitucional Alemão.

Durante o Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), também, será assinado um acordo de Irmanamento entre o Estado de Santa Catarina e o
Estado Livre da Turíngia que viabilizará maior aproximação do MPSC com o governo alemão.

A comitiva participará, ainda, de uma mesa redonda com reitores, pró-reitores, diretores do centro  Ernst Abbe e convidados da Universidade de Jena,
a fim de conhecer as últimas novidades da área acadêmica alemã e de alinhavar uma possível cooperação entre instituições de ensino superior. O
grupo também participará do evento "Santa Catarina e Turíngia: oportunidades de cooperação para educação e pesquisa."  Para o MPSC, essas visitas
são estratégicas para a Escola de Governo do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). 

Para o Secretário Executivo de Assuntos lnternacionais, Carlos Adauto Demonte Vieira, o Portal do Promotor mostra o grau de excelência do Ministério
Público de Santa Catarina no tratamento  das informações. "A Instituição está à frente do seu tempo, é um grande exemplo a ser mostrado", afirma.

O Secretário-executivo explica, ainda, que diante da dificuldade que o Brasil está passando é importante demonstrar para os parceiros estrangeiros
que temos instituições sólidas, especialmente a Justiça e o Ministério Público.  "A tarefa de internacionalizar Santa Catarina vai além do programa de
governo e deve ser tratada como uma questão de Estado", complementa.

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social
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 VEJA MAIS NOTÍCIAS (/NOTICIAS/NOTICIAS-MPSC)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
10/3/2017
André Carvalho assume como Desembargador do TJSC (/noticias/andre-carvalho-assume-como-desembargador-do-tjsc)
10/3/2017
Membros e Servidores com atuação na área ambiental participam de capacitação em Florianópolis (/noticias/membros-e-servidores-com-atuacao-na-area-
ambiental-participam-de-capacitacao-em-florianopolis)
9/3/2017
Liminar suspende Taxa de Preservação Ambiental de Governador Celso Ramos (/noticias/liminar-suspende-taxa-de-preservacao-ambiental-de-governador-celso-
ramos)
9/3/2017
Determinado bloqueio de bens de dois ex-Prefeitos de Jaguaruna (/noticias/determinado-bloqueio-de-bens-de-dois-ex-prefeitos-de-jaguaruna)
8/3/2017
Política de Segurança Institucional do MPSC começa a ser replicada pelo país (/noticias/politica-de-seguranca-institucional-do-mpsc-comeca-a-ser-replicada-pelo-
pais)

MAIS LIDAS
7/3/2017
Empresário e jornalista são condenados por corrupção em São Joaquim (/noticias/empresario-e-jornalista-sao-condenados-por-corrupcao-em-sao-joaquim)
3/3/2017
Sandro Neis é o mais votado na eleição de Procurador-Geral de Justiça (/noticias/sandro-neis-e-o-mais-votado-na-eleicao-de-procurador-geral-de-justica)
7/3/2017
Violência obstétrica, uma conduta inaceitável (/noticias/violencia-obstetrica-uma-conduta-inaceitavel)
9/3/2017
Liminar suspende Taxa de Preservação Ambiental de Governador Celso Ramos (/noticias/liminar-suspende-taxa-de-preservacao-ambiental-de-governador-celso-
ramos)
19/11/2015
Médico legista é denunciado por crime de falso testemunho (/noticias/medico-legista-e-denunciado-por-crime-de-falso-testemunho)
29/5/2015
Justiça determina julgamento por júri popular devido à morte no trânsito (/noticias/justica-determina-julgamento-por-juri-popular-devido-a-morte-no-transito)
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Projeto do MPSC prevê redução dos índinces de criminalidade em todas as regiões
do Estado

As Promotorias Regionais de Segurança Pública constituem uma proposta de reengenharia
espacial e funcional do Ministério Público em sua atuação na esfera da segurança pública.

Foto: Notibras | Reprodução

Uma mudança na estrutura do Ministério Público pretende diminuir o índice de criminalidade em Santa
Catarina. Um projeto piloto testado em Florianópolis e em Chapecó, trabalha com estratégias de inteligência
para prevenção e combate aos crimes nestas regiões. A ideia é expandir o projeto à 12 cidade. São Miguel do
Oeste é uma delas.

Segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, promotor Jádel da Silva Júnior, o projeto é
uma nova modalidade de atuação na área criminal que deixa o MP ainda mais próximo da comunidade, e com
ferramentas para traçar estratégias de enfrentamento do crime. Em cada unidade, o promotor titular vai atuar
em prol da Segurança Pública e no controle externo da atividade policial.

"Essas promotorias estão engajadas em diversas ações. O trato multidisciplinar da criminalidade, a
implementação de medidas preventivas, a reorganização das Promotorias (regionalização) e a implementação
de ferramentas tecnológicas de inteligência."

Conforme Jádel, essas ferramentas são fundamentais para a estruturação de bases de dados que trarão
diagnósticos criminais detalhados a respeito de cada região sobre o índice de criminalidade, perfil das vítimas e
dos criminosos.  "Esse redimensionamento de atribuições propõe uma atuação orientada por estratégias de
inteligência de tutela difusa da segurança pública. É a conquista de um antigo anseio do Ministério Público: o
domínio do conhecimento acerca do fenômeno criminal e a possibilidade de traçar estratégias próprias de
enfrentamento do crime".

"A segurança pública é um dos pilares fundamentais da construção social, junto com a saúde e a educação. Por
isso é necessário uma ação conjunta e ordenada. Com as Promotorias de Justiça da Segurança Pública, o
Ministério Público adota uma atitude mais proativa e preventiva a fim de buscar a redução dos quadros
criminais e de garantir uma melhor segurança pública com o envolvimento dos diversos órgãos. Não queremos
apenas enfrentar o criminoso, mas desenvolver ações educativas e integradas que geram a conscientização da
sociedade", ressalta Procurador-Geral de Justiça, Sandro José Neis.



10/03/2017 Projeto do MPSC prevê redução dos índinces de criminalidade em todas as regiões do Estado

http://www.portalsmo.com.br/1/noticias/35/justica/60283/projetodompscprevereducaodosindincesdecriminalidadeemtodasasregioesdoestado 2/2

A instalação da primeira Promotoria de Justiça da Segurança Pública aconteceu em abril deste ano em
Florianópolis. Em Chapecó ocorreu em setembro. Em São Miguel do Oeste, Criciúma, Tubarão, Itajaí, Blumenau,
Joinville, Canoinhas, Lages e Joaçaba deve ocorrer de forma gradativa, ainda sem data definida.

Portal São Miguel



Ministério Público de Santa Catarina

Procuradoria-Geral | Administração
Portal do Promotor de Justiça é apresentado em Blumenau e Rio do Sul

O "Portal do Promotor de Justiça" foi apresentado aos
Promotores de Justiça das regiões de Blumenau na
segunda-feira (08/08) e de Rio do Sul na terça-feira
(09/08). Sob a coordenação da Subprocuradoria-Geral
de Justiça para Assuntos Institucionais, o projeto é
desenvolvido pela Coordenadoria de Tecnologia da
Informação (COTEC) e pela Coordenadoria de
Informação Social (COINFO). A plataforma, que já está
operando, possibilita um amplo diagnóstico das mais
diversas áreas de atuação da Instituição, tanto em suas
atividades-meio, quanto atividades-fim.

Conduzida pelo Subprocurador-Geral para Assuntos
Institucionais e Coordenador-Geral dos Centros de
Apoio Operacionais, Fábio de Souza Trajano, a comitiva
explicou o funcionamento do sistema. Os Coordenadores dos CAOs, Promotor de Justiça Jádel da Silva Júnior (Criminal),
Marcelo Wegner (Infância e Juventude), Samuel Dal-Farra Naspolini (Moralidade Administrativa), e o consultor e especialista
em ciência de dados Rossano de Caldas Nogueira (COINFO), demonstram passo a passo o que encontrar em cada um dos
módulos disponíveis.

A plataforma reúne dados de diversos órgãos públicos, como os da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Educação,
da Polícia Militar, do Tribunal de Constas do Estado, e da FATMA, permitindo, inclusive que as requisições de informações para
instrução de procedimentos sejam substituídas por simples consultas ao Portal do Promotor.

Diferentemente dos tradicionais relatórios e das planilhas fornecidos pelos órgãos, essa ferramenta permite a descoberta de
dados de forma mais abrangente, clara, interessante e intuitiva, seja por intermédio de análises apresentadas em gráficos de
diversas formas (colunas, curvas, pizza) ou pela identificação e a gestão de informações georreferenciadas no mapa de Santa
Catarina.

A Comitiva ainda passará por Criciúma, Tubarão, Palhoça, Joaçaba, Videira, Lages, Florianópolis e Itajaí. O "Portal do Promotor
de Justiça" já foi apresentado para os Promotores de Justiça das comarcas de Joinville, Mafra, São José, Chapecó e São Miguel
do Oeste.
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Business Intelligence

O Portal do Promotor de Justiça é um ambiente de trabalho baseado no conceito de Business Intelligence (BI), ou Inteligência de
Negócios, termo "guarda-chuva" cunhado na década de 1990 pelo Gartner Group, inclui arquiteturas, ferramentas, bancos de
dados, aplicações e metodologias. Os principais objetivos do BI são permitir o acesso interativo aos dados (às vezes, em tempo
real), proporcionar a organização, manipulação e compartilhamento desses dados e fornecer aos usuários a capacidade de
realizar, de maneira simplificada, uma análise adequada dos dados, subsidiando a tomada de decisão.

Saiba mais:

"Portal do Promotor de Justiça" entra no ar para reforçar ações preventivas do MPSC
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