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Ofício nº XXXXX          Porto Alegre, 10 de outubro de 2018. 

 

Assunto:  Sugestões ao Plano Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social . 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro: 

 

Com meu respeitoso cumprimento, dirijo-me a Vossa 

Excelência, na condição de membro do Conselho Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social, a fim de encaminhar as sugestões do Conselho 

Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Publico dos Estados e da União 

(CNPG), ao Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDF). 

Primeiramente, há de se destacar a importância de um 

Plano Nacional como o ora concebido, com metas, objetivos, estratégias e 

ações bem definidas, objetivo maior da Lei nº 13.675/2018, e que envolvem 

diretamente a atuação do Ministério Público dos Estados. 

Em razão disso, após submeter o PNSPDG à análise do 

Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM), 

órgão presidido pelo signatário e vinculado ao CNPG, foram elaboradas e 

aprovadas pelos respectivos colegiados as sugestões objetivas e viáveis que 

seguem: 

 

Excelentíssimo Senhor  

Raul Jungmann,  

Ministro da Segurança Pública 

Ministério da Segurança Pública 

Presidência da República. 
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1) Alteração do objetivo 1: 

 

Alterar a redação da Estratégia 7.1.2, para incluir 

substituir a expressão “justiça criminal” por “sistema de justiça criminal”, a fim 

de incluir, ainda que implicitamente, o Ministério Público, destinatário da 

investigação criminal da Polícia Civil e titular da ação penal, conforme disposto 

na Constituição Federal. 

Redação proposta:  

 

“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: 

 

Alterar a redação do objetivo 2, para constar somente 

“violência doméstica”, excluindo a “sexual”, pois já está contemplada toda e 

qualquer modalidade de violência à mulher na forma genérica.  

Redação proposta: 

 

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

aprimorar o atendimento nas instituições policiais”. 

 

 

3) Alteração do objetivo 3: 
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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, a fim de possibilitar 

intercâmbio de informações e análise de dados. 

Redação proposta:  

 

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: 

 

O fortalecimento de setores de inteligência é fundamental 

para o enfrentamento ao crime organizado. Junto à integração entre as 

inteligências da polícia e do sistema prisional, o Ministério Público pode dar 

importante contribuição, o que já ocorre em alguns estados. 

Redação proposta: 

 

“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: 

 

Além de enfrentar a corrupção de agentes públicos, outro 

fator que fortalece o crime organizado é a tortura eventualmente por eles 

praticada. 

Redação proposta: 
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“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: 

 

Em matéria de execução penal, o Ministério Público 

cumpre importante papel, conforme preceitua a Lei de Execução Penal (LEP) e 

Constituição Federal. Portanto, uma estratégia como a que se pretende 

estabelecer não pode prescindir da atuação do Ministério Público na análise 

dos casos concretos objeto de mutirões carcerários. 

Redação proposta: 

 

“7.9.6. Articular mutirões carcerários conjuntamente com o Poder 

Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública nos sistemas 

penitenciários dos estados”. 

 

7) Acrescentar estratégias ao objetivo 9: 

 

O 9.º objetivo do PNSPDF é “Aprimorar a gestão e as 

condições do Sistema Prisional, visando eliminar a superlotação, garantir a 

separação dos detentos, nos termos da Lei de Execução Penal, e as condições 

mínimas para ressocialização com oportunidades educacionais, de qualificação 

profissional e de trabalho.” 

O problema da superlotação, de fato existente, não se 

resolve somente com a limitação da capacidade prisional. É indispensável a 

criação de novas vagas prisionais, sob pena de se estimular “solturas” 

indevidas, a custo altíssimo para a sociedade, refém da violência. Da mesma 
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forma, a fim de limitar o poder das facções criminosas no sistema prisional, 

imprescindível que o Estado reassuma seu papel de gestor do sistema, 

provendo as assistências necessárias. Em relação às vagas existentes, há 

unidades prisionais que, do ponto de vista da engenharia/arquitetura, dificultam 

o exercício daquele papel pelo Estado, tornando necessária a reforma de 

vagas já existentes. Chegado o momento, portanto, da criação de um Plano 

Nacional de Modernização do Sistema Prisional, com isenção de impostos e 

desburocratização, a exemplo do que ocorreu com os estádios por ocasião da 

Copa do Mundo no Brasil. 

Por outro lado, e com o objetivo de reduzir o poder do 

crime organizado dentro dos estabelecimentos prisionais, urge que cada 

Estado possa, dentro da sua estrutura prisional, conter aqueles presos 

considerados líderes de facões ou organizações criminosas, colocando-os em 

regime disciplinar diferenciado. Entretanto, nem todos os Estados possuem 

regramento e estrutura prisional para tanto, razão pela qual o acréscimo de 

uma estratégia em tal sentido ao PNSPDS pode aprimorar e fortalecer o 

sistema prisional. 

Proposta de inclusão das 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 
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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: 

 

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. 

Redação proposta: 

 

“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”. 

 

Na expectativa do atendimento do que acaba de ser 

solicitado, apresento a Vossa Excelência atenciosas saudações. 

 

 

 

Fabiano Dallazen, 

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

Conselheiro do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. 


