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Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018 (Susp): institui o Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança
Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas) em seu
art. 35, e ainda definir:

1. O Sinesp como "meio e instrumento para implementação da PNSPDS" (Art. 8º, b);

2. Nos limites de sua competência, a responsabilidade do Sinesp pela " integração das informações e dos dados de segurança pública" (Art. 10, VI);

3. O Sinesp tem por objetivos proceder à coleta, análise, atualização, sistematização, integração e interpretação de dados e informações relativos às políticas
de segurança pública e defesa social; disponibilizar estudos, estatísticas, indicadores e outras informações para auxiliar na formulação, implementação,
execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas; promover a integração das redes e sistemas de dados e informações de segurança pública e
defesa social, criminais, do sistema prisional e sobre drogas; garantir a interoperabilidade dos sistemas de dados e informações, conforme os padrões
definidos pelo conselho gestor, adotando os padrões de integridade, disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade dos sistemas
informatizados do governo federal (Art. 36);

4. Que todos os entes federados, por intermédio de órgãos criados ou designados para esse fim integram o Sinesp (Art. 37);

5. Que os dados e as informações deverão ser padronizados e categorizados e serão fornecidos e atualizados pelos integrantes do Sinesp (Art. 37, § 1º);

6. Que o integrante que deixar de fornecer ou atualizar seus dados e informações no Sinesp poderá não receber recursos nem celebrar parcerias com a União
para financiamento de programas, projetos ou ações de segurança pública e defesa social e do sistema prisional, na forma do regulamento (Art. 37, § 2º);

7. Que os entes federados integrantes do Sinesp que deixarem de fornecer ou atualizar seus dados no Sistema não poderão receber recursos do Funpen (Art.
46);

8. Que terão acesso aos recursos do FNSP os integrantes do Sinesp que cumprirem os prazos estabelecidos pelo órgão competente para o fornecimento de
dados e informações ao Sistema (Art. 47).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm


Compete ao Conselho Gestor do Sinesp:
I - propor procedimentos sobre coleta, análise, sistematização, integração, atualização, interpretação de dados e informações referentes às políticas
relacionadas com:

a) segurança pública e defesa social;
b) sistema prisional e execução penal;
c) rastreabilidade de armas e munições;
d) banco de dados de perfil genético e digitais; e
e) enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas;

II - propor:
a) metodologia, padronização, categorias e regras para tratamento dos dados e das informações a serem fornecidos ao Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas;
b) dados e informações a serem integrados ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas
e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas, observado o disposto no art. 18;
c) padrões de interoperabilidade dos sistemas de dados e informações que integrarão o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública,
Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas;
d) critérios para integração e gestão centralizada dos sistemas de dados e informações a que se refere o art. 18;
e) rol de crimes de comunicação imediata; e
f) forma e condições para adesão dos Municípios, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, e dos demais entes públicos
que considerar pertinentes;
...





Principais relacionamentos:



Sinesp PPE (Procedimentos Policiais 
Eletrônicos)
• Gestão moderna e eficiente de BOs e 

procedimentos policiais, como IP, TCO, 
BOC etc..

05 UFs do Norte (AC, AM, RR, AP e TO)
05 UFs do Nordeste (RN, PI, AL, SE  e BA)
• + de 02 milhões de BO registrados
• + de 200 mil procedimentos
• + de 1.300 unidades de registro
• + 10 mil usuários

Sinesp CAD (Central de Atendimento e 
Despacho)
• Permite o atendimento às ocorrências de 

emergência de números tridígitos, como 
190, 191, 192 etc..

05 UFs do Norte (AC, AM, RR, AP e PA)
03 UFs do Nordeste (MA, RN e SE)
02 UFs do Sul e Sudeste (RJ e RS)
• 26 UFs implantados – PRF
• + de 03 milhões de chamadas

Sinesp Infoseg (Busca Inteligente de Acesso 
Restrito)
• Permite a busca inteligente em bases de 

dados de interesse da segurança pública 
(Veículos, Armas e Pessoas)

• + de 117 mil usuários
• + de 05 mil consultas diárias
• + de 600 órgãos cadastrados

Sinesp Integração
• Integração de bases de dados/serviços de 

interesse da segurança pública.

• + de 67 milhões de BOs integrados



Implantação PPE Implantação CAD  





Sinesp Segurança/Auditoria (Gestão de 
Usuários,  Estruturas Organizacionais e 
Auditorias)
• Gestão dos usuários, perfis, máquinas, 

estruturas organizacionais necessários ao 
acesso e uso das soluções Sinesp.

• Total de usuários: + de 213 mil

Rede Sinesp (Rede de Relações 
Profissionais/Institucionais)
• Rede de comunicação e banco de talentos 

que permite a interação e a troca de 
conhecimento entre profissionais de 
segurança pública e afins.

Sinesp Cidadão
• Aplicativo de acesso público que visa 

aproximar o cidadão das políticas e ações 
de segurança pública, permitindo consultas 
sobre veículos, mandados de prisão, alerta 
24h de roubo/furto de veículo

• + de 11 milhões de downloads
• + de 106 mil consultas de mandados de 

prisão cumpridos foram consultados
• + de 417 mil veículos recuperados foram 

consultados
• + de 30 milhões de consultas por mês

Sinesp Agente de Campo
• Utilização de bases de dados/serviços de 

interesse da segurança pública.

• Total de usuários: + de 21.366 

• Total de usuários: + de 213 mil



Sinesp Geointeligência
• Análise de eventos espaço-temporais 

relacionados com ações delituosas

• Total de usuários: 457

Sinesp Análise (Business Intelligence)
• Análise de dados e informações de 

interesse da segurança pública.
• Total de usuários: 192 

Sinesp Delegacia Virtual
• Comunicação on-line de diversos tipos de 

crimes e/ou fatos atípicos (furto, roubo, 
extravio, desaparecimento de pessoa etc.).

05 UFs do Norte (AC, AM, RR, AP e TO)
05 UFs do Nordeste (RN, PI, AL, SE  e BA)

Links Satelitais
• Internet via satélite para os órgãos de 

segurança pública.

• 600 links satelitais instalados
• 12 UFs contempladas



Sinesp VDE
• Validação automatizada dos dados 

nacionais de segurança pública.

• Em desenvolvimento pela Dtic/MJSP;
• Monitoramento/Gestão dos 28 

indicadores dos Dados Nacionais de 
Segurança Pública.

Sinesp Saie
• Sistema de Acompanhamento de 

Implantação e Expansão das soluções 
Sinesp.

• Monitoramento dos indicadores de 
adimplência dos integrantes do Sinesp;

• Monitoramento dos Termos de Adesão
• Gestão das implantações, capacitações e 

etc.

Doações de Computadores
• Fortalecimento do uso e gestão das 

soluções Sinesp.

Sinesp CAD 2019: 87
Sinesp PPE 2019: 199

Sinesp CAD 2022: 371
Sinesp PPE 2022: 729
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