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inovações legislativas - SUSP
Lei 13.675/2018 (SUSP e PNSP) e Lei 13.756/2018 (FNSP)

◦ Estratégias para garantir a articulação interfederativa, interoperabilidade, liderança situacional, 
modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção dos profissionais, 
complementaridade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, 
excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para 
execução de planos e programas de segurança pública

◦ Instrumentos de gestão

◦ Metas a serem fixadas anualmente pelo MJ

◦ Nova fonte de recursos para FNSP e alteração da composição do Conselho

◦ Percentual obrigatório para programas habitacionais e de melhoria da qualidade

de vida dos profissionais da segurança pública

◦ Transferência fundo a fundo, por convênios e contratos de repasse. 
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inovações legislativas - SUSP
Obrigações para os Estados:

◦ Criar Conselho de Segurança Pública e Defesa Social - competência consultiva, sugestiva e de 
acompanhamento social;

◦ Criar um Fundo Estadual de Segurança Pública

◦ Elaborar e implantar Plano de Segurança Pública e Defesa Social e de aplicação de recursos em até 2 
anos a partir da publicação do documento nacional

◦ Definir critérios para a promoção e a progressão funcional, por antiguidade e merecimento, dos 
profissionais de segurança;

◦ Integrar sistemas aos nacionais e atualizar dados e informações no Sinesp

◦ Cumprimento de percentual máximo de profissionais que atuem fora das corporações de segurança 
pública

◦ Instituir órgão de ouvidoria dotado de autonomia e independência no exercício de suas atribuições

◦ Realizar conferências a cada 5 anos para debater as diretrizes do plano estadual de segurança pública



plano nacional de segurança

• Objetivos, programas e governança – ver Decreto 9630/2018
• 15 objetivos com respectivas estratégias/ações divididos nos 

seguintes temas:
• Questões e medidas de segurança pública havidas por 

centrais no enfrentamento da violência e da 
criminalidade no país

• Formas de financiamento e de realização orçamentária do 
PNSP

• Medidas de estruturação e reaparelhamento das 
unidades do Susp e de aprimoramento dos mecanismos 
de governança, controle e prestação de contas das 
atividades de segurança pública



Informação e tecnologia
✓Dados, informações e indicadores perpassam todo o ciclo da política pública  
(conhecer o problema, subsidiar a formulação, verificar a implementação, apurar 
resultados)

✓ Aprimorar a produção, a organização e o uso da informação é ação que alimenta tanto 
a formulação e a condução estratégica da política de segurança quanto o fortalecimento 
das capacidades organizacionais

✓Informação em segurança pública
✓Obstáculos na cooperação e na coordenação federativas
✓Sinesp X Apagão de dados e informações
✓Ausência de informações qualitativas

✓O “fetiche da tecnologia”

✓ Necessidade de desenvolver capacidades e competências



✓ Função híbrida

✓ Execução da política criminal
✓ Produção de dados (o quê, por quê e para quem?)

✓“Novos” arranjos institucionais

Comentários sobre atuação do MP

Reprodução do Facebook do Sou da Paz



✓Controle externo
✓Da política pública
✓Conhecer a política

✓Orçamento, novos fundos e governança orçamentária

✓Resultados

✓Da atividade policial
✓Conhecer as capacidades

✓Dados – efetivos, produção, passivos

✓Feedback e qualidade do trabalho

✓Seletividade

Comentários sobre atuação do MP



• Parâmetros para fixação de metas

• atividades de polícia judiciária - índices de elucidação dos delitos, identificação, 
prisão dos autores e cumprimento de mandados de prisão de condenados a crimes 
com penas de reclusão, e recuperação do produto de crime;

• atividades periciais - laudos periciais e o resultado na produção qualificada das provas 
relevantes à instrução criminal;

• atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública - pela maior ou 
menor incidência de infrações penais e administrativas;

• atividades bombeirísticas - ações de prevenção, preparação para emergências e 
desastres, índices de tempo de resposta aos desastres e de recuperação de locais 
atingidos;

• sistema prisional - número de vagas ofertadas no sistema; relação número de 
presos/quantidade de vagas; índice de reiteração criminal dos egressos;


