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O projeto Diálogos Polícias e Judiciário, em 
parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, trabalha em uma aproximação entre 
profissionais da Segurança Pública e do Poder 
Judiciário por meio do mapeamento de pontos 
de atenção na relação de trabalho entre as 
instituições. O objetivo é propor incidências 
técnicas para ajustar fluxos, rotinas e procedi-
mentos de trabalho visando a eficiência na pres-
tação de serviços e garantia de direitos. A partir 
da realização de distintas estratégias de interlo-
cução com profissionais de segurança de todo o 
país, foram selecionados temas prioritários para 
o desenvolvimento de cinco produtos técnicos.

 Aplicação de formulários eletrônicos, grupos 
focais e entrevistas com cerca de 7 mil profis-
sionais de segurança pública em todo o país 

 Sistematização de achados para elaboração de 
propostas técnicas 

 Difusão de conhecimento e campanhas infor-
mativas com foco em resultados

Cinco produtos técnicos com propostas para 
otimizar interfaces de trabalho podendo incidir 
sobre os seguintes temas: participação de policiais 
em audiências como testemunhas; audiências de 
custódia; perícia criminal; medidas investigativas 
que demandam autorização judicial; alternativas 
penais e monitoração eletrônica. 

Diálogos Polícias 
e Judiciário

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
DMF e PNUD

 Suporte técnico e institucional a equipe do FBSP 
para implementação da fase exploratória do projeto 
(formulários eletrônicos, grupos focais, entrevistas)

 Seleção de temas prioritários a partir das 
informações levantadas

 Suporte técnico e institucional na elaboração dos 
produtos técnicos 

 Suporte técnico e institucional para implementação 
de estratégia nacional de difusão dos produtos 
técnicos com foco em resultados

 Fomento, junto a magistrados, tribunais e 
profissionais de justiça criminal, à melhoria nos 
fluxos, nas rotinas de trabalho e na comunicação 
com os profissionais de segurança pública

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - FBSP
Instituições Policiais

 Elaboração de plano de trabalho e plano de 
comunicação para desenvolvimento alinhado do 
projeto

 Implementação da fase exploratória quantitativa e 
qualitativa

 Alinhamento junto ao CNJ/DMF e PNUD para 
produção de cinco produtos técnicos

 Elaboração dos produtos técnicos conforme temas 
selecionados

 Articulação e implementação de estratégia 
nacional para divulgação e disseminação dos 
produtos técnicos com foco em resultados

 Fomento, junto aos profissionais de segurança 
pública, à melhoria nos fluxos, nas rotinas de 
trabalho e comunicação com o Judiciário e o 
sistema de justiça criminal
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Suporte técnico e institucional à equipe 
do FBSP para implementação da fase 

exploratória (realizado)

Implementação da fase exploratória: 
survey nacional, grupos focais e entrevistas 

de profundidade (realizado)

Articulação e desenvolvimento de estratégia nacional para 
divulgação e disseminação dos produtos técnicos

Participação de policiais em audiências 
como testemunhas

Audiências de Custódia

Perícia criminal

Medidas investigativas que demandam 
autorização judicial

Alternativas penais e monitoração eletrônica

Elaboração, 
de forma 

alinhada com 
o DMF/CNJ 

e PNUD, 
de cinco 
produtos 
técnicos:

Seleção de temas prioritários a partir das 
informações levantadas (realizado)

Suporte técnico e institucional na 
elaboração dos produtos técnicos

Articulação e desenvolvimento de estratégia 
nacional para divulgação e disseminação 

dos produtos técnicos

Melhoria nos fluxos, nas rotinas de trabalho e comunicação entre 
profissionais do sistema de segurança e sistema de justiça criminal

Maior integração operacional e administrativa entre profissionais 
do sistema de segurança pública e sistema de justiça criminal

Maior eficiência na prestação de serviços e garantia de direitos

Conselho Nacional de Justiça Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP

DMF PNUD
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