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PROPOSTAS DO GNCCRIM AO PLANO NACIONAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 

1) Alteração do objetivo 1: 

 

Alterar a redação da Estratégia 7.1.2, para incluir o Ministério Público, 

ainda que implicitamente abarcado na expressão “sistema de justiça 

criminal”. 

 

“7.1.2 Fortalecer a capacidade investigativa das Polícias Civis, 

fomentando a capacitação em investigação criminal, a fixação de 

protocolos comuns de ação entre as instituições de segurança 

pública e do sistema de justiça criminal, bem como o 

estabelecimento de sistemas de metas e monitoramento e a 

desoneração em relação aos delitos de menor potencial ofensivo”; 

 

2) Alteração do objetivo 2: 

 

“Objetivo 2: Reduzir todas as formas de violência contra a 

mulher e aprimorar o atendimento nas instituições policiais”. 
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 Obs.: restringir violência doméstica, excluindo a “sexual”, pois já 

está contemplada toda e qualquer modalidade de violência à mulher na 

forma genérica. 

 

3) Alteração do objetivo 3: 

 

Dentre as estratégias previstas para o Objetivo 3, prever a interoperabilidade 

dos sistemas informatizados entre as instituições de segurança pública e do 

sistema de justiça criminal 

 

Nova redação à estratégia 7.3.2.  

 

7.3.2. “Apoiar técnica e financeiramente as unidades federadas na 

implantação de sistemas informatizadas, bem como a 

interoperabilidade destes entre as instituições de segurança 

pública e do sistema de justiça criminal, em especial o Ministério 

Público”. 

 

4) Alteração do objetivo 7: 

 

Acrescentar na estratégia 7.7.9 o Ministério Público, ficando assim 

redigida:  
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“7.7.9. Desenvolver estratégias de integração entre a inteligência 

policial, a inteligência do sistema penitenciário, e o Ministério 

Público”. 

 

5) Alteração do objetivo 7: 

 

Acrescentar, além da corrupção, a tortura praticada por agentes públicos na 

estratégia 7.7.11, como objetivo de fortalecer o enfrentamento. 

 

“7.7.11 Fortalecer o enfrentamento da corrupção e da tortura 

praticada por agentes públicos por meio do aprimoramento de 

mecanismos de controle e transparência de crescimento 

patrimonial, passando pelo aprimoramento dos procedimentos 

para investigação de aumento patrimonial suspeito”. 

 

6) Alteração do objetivo 9: 

 

Acrescentar na estratégia 7.9.6 o Ministério Público, ficando assim 

redigida: 
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“7.9.6. Articular mutirões carcerários conjuntamente com o Poder 

Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública nos sistemas 

penitenciários dos estados”. 

 

7) Alteração do objetivo 9: 

 

Acrescentar as seguintes estratégias: 

 

7.9.9. Criar um Plano Nacional de Modernização do Sistema 

Prisional, para reforma e ampliação de vagas no sistema 

prisional de todas as unidades da federação, com incentivos 

fiscais e desburocratização, a exemplo do que ocorreu com as 

obras da Copa do Mundo de 2014. Impõe-se não só a ampliação 

de novas vagas, mas, também, a reforma das já existentes, até 

para reduzir o poder das organizações criminosas. 

 

7.9.10. Assegurar a implantação do Regime Disciplinar 

Diferenciado (RDD) em todos os Estados da Federação, com ao 

menos uma unidade prisional para tal finalidade, de forma a 

submeter os presos mais perigosos a um controle mais efetivo do 

Estado. 

 

8) Alteração da prioridade 7: 
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A P7c, dentro do programa de aperfeiçoamento da Política Penitenciária, prevê 

“ações voltadas ao incremento das políticas de desencarceramento e 

monitoramento de presos a ser implementada em uma política nacional 

articulada com o Poder Judiciário através do CNJ”. 

 

Não se pode conceber uma política nacional de segurança pública que tenha 

por objetivo o desencarceramento de pessoas que tenham sido presas em 

decorrência do devido processo legal, sob pena de violação de preceitos 

constitucionais com o direito à segurança e à igualdade, previstos no art. 5.º. 

 

Sugere-se modificação na redação: 

 

“P7c significa ações voltadas ao incremento de contínuas revisões 

da necessidade da manutenção de prisões decretadas e 

monitoramento de presos a ser articulada com o Poder Judiciário 

e Ministério Público, através do CNJ e CNMP, respectivamente”. 
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Moções do Ministério Público diante do Plano Nacional de 

Segurança Pública e Defesa Social 

 

1) Viabilizar acesso do MP aos recursos do Fundo Nacional de 

Segurança Pública, seja no tocante à captação de recursos para os 

projetos, seja no tocante às capacitações presenciais ou EAD promovidas 

com tais recursos. 

 

2) Articular e provocar a execução dos planos de segurança 

pública nos Estados e Municípios, em decorrência dos objetivos, 

estratégias e ações previstos no Plano Nacional de Segurança Pública.  
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