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O projeto nasceu da necessidade de desenvolver ferramentas que pudessem auxiliar no conhecimento, 

tratamento e cruzamento de dados provenientes de várias fontes e instituições, para a geração de estratégias 

institucionais finalísticas mais eficientes, permitindo ainda a disseminação da informação não só no âmbito 

interno do Ministério Público, mas também para a sociedade em geral, potencializando, com isso, o 

empoderamento da cidadania e o fomento de políticas públicas mais eficientes em prol da efetividade dos 

direitos fundamentais. Como sabemos, a ciência jurídica é um veículo para a garantia de direitos, sobretudo 

os indisponíveis, cuja responsabilidade constitucional de zelar é incumbida ao Ministério Público. Esse 

plexo de direitos envolve uma extensa gama de conhecimentos, os quais não é de domínio absoluto e 

científico pelos membros do parquet. Portanto, para estabelecer prioridades e melhor desempenho de suas 

atribuições finalísticas é imprescindível munir os membros do MP de informações quantitativas e 

qualitativas de uma forma clara, objetiva e célere. Trata-se de geração de painéis digitais de dados 

compilados e indicadores estratégicos de atuação é essencial, com aplicação de técnicas de Data Science, 

que legitima indicadores com reconhecido alcance de resultados obtidos frente a custos quase nulos, sem a 

necessidade de aquisição de novos equipamentos ou softwares, aumentando o compartilhamento e a análise 

de informações internas e externas, otimizando as tomadas de decisão e garantindo a eficiência da gestão. 

A Assessoria de Gestão Estratégica – AGE tem desenvolvido essas ferramentas para auxiliar o trabalho de 

Promotores e Procuradores de Justiça, assim como para divulgar informações para outros órgãos e para 

sociedade civil, numa prática de governo aberto em prol da cidadania. Como resultados podemos indicar 

os seguintes produtos: Painel de mortes violentas de mulheres: de A a Z - dados de boletins de ocorrência 

da Secretaria de Segurança Pública. A leitura dos gráficos constantes no painel possibilita uma análise 

dinâmica das circunstâncias que envolvem os assassinatos de mulheres, no tocante à execução do delito, 

autoria aparente, vínculo afetivo entre o autor e vítima, faixa etária, local da ocorrência, cor das vítimas, 

entre outras. Acesso em: http://www.mpes.mp.br/mapadeaaz.html. Painel da Transparência Pública - 

permite a visualização do panorama da transparência pública de prefeituras e câmaras municipais do Estado 

do Espírito Santo, fornecendo indicadores, análises qualitativas e checklist baseados no cumprimento da 

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) Acesso em: http://www.mpes.mp.br/ect.html. Painel de 

Segurança Pública - cruza informações provenientes dos relatórios de inspeção realizados pelos 

Promotores de Justiça nas delegacias de polícia, com informações de ocorrências criminais em todo estado, 

categorizadas por tipo e mapeadas visualmente, para fins de controle externo da atividade policial e fomento 

de políticas em segurança pública. Acesso em: http://www.mpes.mp.br/segurancapublica.html. PAIPI – 

apresenta a situação de todas as Instituições de Longa Permanência do Idoso (ILPI) do estado, públicas, 

privadas ou filantrópicas; na gestão dos recursos financeiros, humanos e materiais, integrado a um 

formulário eletrônico desenvolvido para facilitar a coleta de informações durante as inspeções ministeriais. 

Acesso em: http://www.mpes.mp.br/paipi.html.  
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