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12126203 08004.000748/2020-36

Ministério da Jus�ça e Segurança Pública
Secretaria-Execu�va

 

 

EDITAL N.º 1/2020

 

PROCESSO Nº 08004.000748/2020-36

 

O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, por intermédio da Secretaria-Execu�va, disponibiliza
para consulta pública a proposta de atualização do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
(PNSP), com fulcro na Lei n.º 9.784, de 1994, e no art. 5º do Decreto n.º 9.489, de 2018, que
regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, para estabelecer normas,
estruturas e procedimentos para a execução da Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

1. DO OBJETIVO DA CONSULTA PÚBLICA

1.1. A presente consulta pública tem o propósito de coletar contribuições, sugestões e crí�cas
em face da minuta da atualização do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP),
atualmente ins�tuído pelo Decreto n.º 9.630, de 26 de dezembro de 2018.

1.2. O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP) é um conjunto não exaus�vo
de obje�vos, de programas e de ferramentas de governança para fornecer melhores condições de
segurança pública e acesso a direitos. Trata-se do principal instrumento de implementação da Polí�ca
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, criada pela Lei n.º 13.675, de 2018, capaz de induzir o
aperfeiçoamento da gestão e governança da Segurança Pública, cujas diretrizes devem ser observadas
pelos entes federados para viabilizar o recebimento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. O Edital poderá ser acessado no site: h�ps://www.novo.jus�ca.gov.br/.

2.2. Para acessar a consulta, é necessário que o interessado realize o seu cadastro
em h�ps://edemocracia.mj.gov.br/ e siga os seguintes passos:

PASSO 1: Clique no em “CADASTRAR”, localizado no canto superior direito.  

PASSO 2: Preencha o cadastro.  

PASSO 3: Valide seu cadastro de acordo com as instruções reme�das para o e-mail
informado no cadastro. 

2.3. Qualquer interessado, pessoa �sica ou jurídica, poderá par�cipar da presente consulta
pública, que ocorrerá exclusivamente por meio de ferramenta eletrônica disponível no
site: h�ps://edemocracia.mj.gov.br/wikilegis/.
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2.4. Os interessados poderão par�cipar da presente consulta pública apresentando
contribuições, sugestões e crí�cas no período de 14/07/2020 a 28/08/2020.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1.  Dúvidas e esclarecimentos podem ser sanados pelo telefone (61) 2025-9378 ou pelo e-
mail consultapublicapnsp@mj.gov.br.

 

 

TERCIO ISSAMI TOKANO
Secretário-Execu�vo

Documento assinado eletronicamente por TERCIO ISSAMI TOKANO, Secretário(a)-Execu�vo(a) do
Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, em 10/07/2020, às 17:52, conforme o § 1º do art. 6º e
art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 12126203 e o código CRC FFD2EACF 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.
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