


OS TRÊS PODERES 



O Ministério Público é um órgão que não faz parte de nenhum 
desses poderes, mas está diretamente relacionado a todos eles. 

É uma instituição que tem como responsabilidade 
a manutenção da ordem jurídica no Estado e a fiscalização do 
poder público em várias esferas.  
 
Apesar de já existir desde antes da Constituição de 1988, foi a 
partir dela que suas atribuições mudaram, pois era amplamente 
discutida a necessidade de existir um órgão de controle dos 
poderes do Estado. 
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QUAIS OS PRINCÍPIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO? 
 

A definição dos princípios de atuação do Ministério Público 
estão no artigo 127 da Constituição. Ele deve: 

 
 

•Defender a ordem jurídica; 
•Defender o regime democrático; 
•Defender os interesses sociais; 

•Defender os interesses individuais indisponíveis. 
direito à vida, direito à saúde, direito à 
educação, direito à liberdade 



3 PROMOTORES DE JUSTIÇA 

Dr. Carlos Dr. Maurício Dr. Ricardo 

Promotoria da 
Infância e Juventude 

Promotoria de Tutela 
Coletiva da Educação 

Promotoria de 
Investigação Penal 



Dr. Carlos 

Dr. Maurício 

Dr. Ricardo 

O Dr. Carlos instaurou um procedimento visando 
garantir a matricula na Escola Municipal Sérgio 
Buarque de Holanda para o aluno com autismo.  



Dr. Carlos 

Dr. Maurício 

Dr. Ricardo 

O Dr. Maurício propôs uma ação responsabilizando 
o município da Escola Municipal Sérgio Buarque de 
Holanda pelo fornecimento da merenda 
inadequada.  



Dr. Carlos 

Dr. Maurício 

Dr. Ricardo 

O Dr. Ricardo pediu o agravamento da pena pela 
proximidade com a Escola Municipal Sérgio 
Buarque de Holanda, conforme entendimento do 
STF. 



O QUE HÁ EM COMUM NESSAS 3 HISTÓRIAS? 

ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA 



DO QUE ESTAMOS FALANDO? 

Dados 
Informações 

Conhecimento 



DADO 

INFORMAÇÃO 

CONHECIMENTO 

DO QUE ESTAMOS FALANDO? 

ESCOLA MUNICIPAL 
SBH, 300 

Dados..... 
Símbolos, números, 
letras...   

Na ESCOLA MUNICIPAL 
SBH existem 300 alunos 

matriculados 

Informação..... 
Dados analisados dentro 
de um contexto  

Comportamento, 
avaliação, resultados 

Experiência pessoal, 
informações analisadas, 
gerando ações ou decisões 



“Não vivemos numa era 
de mudanças... 

Vivemos uma mudança 
de era” 

Chris Andersen  
é editor da revista Wired e publicou, entre outros livros, “A Cauda Longa” 



Yves Doz 
É professor de Inovação no INSEAD (França) e autor de diversos 
best-sellers, entre eles “Fast!” 

"Muitas empresas vão falir não porque façam coisas 
erradas, mas porque vão continuar fazendo a coisa certa 
por um tempo longo demais..."  





Abril 2015 Abril 2016 Setembro 2016 Setembro 2017 

Desenvolvimento do Projeto Interlocução entre 
Membros e convênios 

Lançamento do projeto e disseminação 

CRONOLOGIA DO PROJETO 



georreferenciamento 

estatística informação 

A BASE DO PROJETO 



DE ONDE? 

IPP 

FIRJAN 

Captação de dados externos disponíveis na grande rede ou obtidos por meio de convênios com órgãos 
públicos e privados. 



4 – Disseminação a 
Membros e Cidadãos 

COMO? 

1 – Mineração de dados  
Externos e Internos 

2 – Processamento e  
análise dos dados 

3 – Criação de indicadores  
e diagnósticos  

Objetivo: 
• Construção de um banco de dados (Big Data) 
• Fortalecimento do planejamento institucional 
• Agilidade na informação 

• Maior transparência 
• Aumento da produtividade 
• Suporte aos membros na atividade fim 
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