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APRESENTAÇÃO DO BOLETIM CRIMINAL N° 05 

 

 
O Centro de Apoio Operacional Criminal do Estado do Maranhão – 

CAOP-Crim tem por objetivo fornecer subsídios a atuação das Promotorias de 
Justiça Criminal do Estado do Maranhão, respeitadas as necessidades de cada 
uma, em conformidade com a Lei Complementar 13/1991. 

Nesse intuito, expede, bimestralmente, um Boletim Criminal, com 
escopo de comentar e analisar, brevemente, inovações legislativas e/ou 
jurisprudenciais que impactam a atuação na área criminal e refletem na 
atuação dos membros do Parquet Estadual. 

Assim, o Boletim Criminal n° 05 versará sobre as normas que criaram o 
novel SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SUSP, com o condão de 
proporcionar conhecimento sobre as linhas mestras deste sistema, bem como 
fornecer dados estatísticos para balizar o entendimento sobre a problemática. 

Por se tratar de lei recém-implementada cujo objetivo consiste na 
criação de um sistema de integração entre órgãos diversos, até então 
inexistentes no país, carece o tema de jurisprudência, optando-se por um 
apontamento expositivo dos pontos mais destacáveis do processo, com a 
finalidade de proporcionar uma compreensão geral das regras estruturantes. 
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1. DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL
1
 

 
 

A segurança pública é temática recorrente nos dias atuais. Dos 
grandes temas que o país precisa enfrentar talvez seja este o que mais impacta 
o cotidiano da população. 

O Brasil está entre os 10 dos países com maiores taxas de homicídio 
no mundo, mesmo compondo, apenas, 3% desta população. Nossas taxas 
assemelham-se a estados como Ruanda, República Dominicana, África do Sul 
e Congo. 

Além da inferência lógica relacionada a perda de vidas humanas a 

violência gera um impacto econômico com cifras estarrecedoras. O custo 

econômico causado pela criminalidade violenta consome anualmente cerca de 

4% do Produto Interno Bruto. 

A perda da capacidade produtiva em decorrência de morte de 

indivíduos em idade laboral subiu de 18 bilhões em 1996 para 26 bilhões de 

reais em 2015. Levando-se em consideração que cada perda anual é 

considerada um fluxo da perda futura, o prejuízo entre estes anos gira em torno 

dos 450 bilhões de reais2. 

Registre-se que 70% das mortes acima são de homens abaixo dos 34 

anos. 

Some-se ao fato acima, as despesas com serviços de atendimento 

médicos e terapêuticos e recuperação de feridos em virtude de agressões que 

atingiram 0,3 bilhão em 2015, configurando um aumento de 44% em duas 

décadas, fruto, em sua maioria, do aumento de internações por agressões.3 

Falando-se em custos, notou-se um aumento com gastos em 

segurança pública em todas as esferas federativas entre os anos de 1996 a 

2015 correspondente a 1,35% do PIB, com custo médio anual estimado em 90 

bilhões de reais, sendo 80% deste valor suportado pelos Estados Membros. 

A violência contribuiu diretamente para o aumento setor de segurança 

privada – o que não se pode dizer tratar-se de ponto positivo, visto ser setor 

que se beneficia com a insegurança - que obteve um fenomenal avanço em 20 

anos (tomando-se o ano de 2016 como termo) aumentando 142% neste 
 

 

1 Dados, índices e números obtidos do Relatório de Conjuntura n. 04  - Custos 
Econômicos da Criminalidade no Brasil, da Secretaria-Geral da Presidência da República.   

2 Para o cálculo levou-se em consideração que cada homicídio ocorrido com vítimas 

entre 13 e 25 anos gerou perda de capacidade produtiva de 550 mil reais e naqueles acima de 

50 anos este valor atinge 200 mil reais para homicídios com vítima a partir dos 50 anos. 

Cálculo baseando na estimativa de curva de rendimentos médios por idade com base em 

dados da PNAD do terceiro semestre de 2017. 

3 Dados do Sistema de Informações hospitalares e do Sistema de Informações 

Ambulatoriais do Ministério da Saúde. 
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período, subindo o número de trabalhadores de R$ 678 mil para 1.648 mil em 

2015, somados o mercado formal e informal4. 

Cabe destacar, também, que a criminalidade impacta diretamente na 

manutenção do Tribunais de Justiça5 os quais tiveram um custo com justiça 

penal de 13,7 bilhões de reais em 2015, perfazendo um aumento de 116% em 

relação a 1996. Já os Ministérios Públicos estaduais tiveram um acréscimo 

de 5,5 bilhões de reais em 1996 para 10,5 bilhões, aumento de 93% apenas 

com processos criminais6. 

Em termos de distribuição pelo país evidencia-se que capitais como 

São Luís, Belém, Salvador, Fortaleza possuem taxa de homicídios acima dos 

50 por 100 mil habitantes, portanto, com índices similares a de países como a 

Venezuela. 

Em contrapartida, estes índices são menores na região Sul/Sudeste, 

destacando-se São Paulo com taxas de homicídios iguais ou menores que 10 

por 100 mil habitantes. 

Em suma, nota-se que a violência no Brasil é prejudicial em quaisquer 

aspectos pela qual se avalie. Desde a inestimável perda de vidas, 

principalmente entre a população mais jovem, até o dispêndio de receita 

pública necessário para contê-la. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Análise dos dados da RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) e da 

Pesquisa Nacional de por Amostra de Domicílio 

5 Cálculo feito pela distribuição do orçamento anual , ponderando-se pela média de 

tramitação das ações de diversas natureza, utilizando-se a justiça em números do CNJ. 

6 Tomou-se por base os dados constantes no CNMPInd do CNMP entre 2011 e 2017. 

Para os anos anteriores distribuiu-se o orçamento total dos Ministérios Públicos estaduais 

proporcionalmente à fração Média de processos penais em sua atuação administrativa, 

ponderando-se pelo tempo médio de ação penais e não penais. 
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2. DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA - SUSP 

 
Diante do painel apresentado torna-se imperioso inferir acerca da 

necessidade de enfrentamento da violência. A necessidade de uma política de 

segurança baseada em evidências, planejamento estratégico, banco de dados 

unificados, padronização dos métodos de investigação e enfrentamento e, 

precipuamente, uma atuação conjunta dos diversos órgãos de segurança se 

faz necessária. 

Deveras, a criação de um sistema unificado nesta seara, se bem 

orquestrado, poderá vir a contribuir para redução dos índices de criminalidade 

existentes. 

O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SUSP, criado pela 

lei 13.675/2018, objetivou, nos moldes do SUS, SUAS, criar uma rede 

coordenada e sistêmica entre entes federativos e os órgãos de segurança 

pública. 

O Sistema encontra-se dentro dos objetivos da POLÍTICA NACIONAL 

DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – PNSPDS cujas diretrizes 

são o fomento, capacitação e a colaboração dos diversos órgãos de 

segurança, a fim de propiciar o aperfeiçoamento técnico dos agentes e a 

sistematização e compartilhamento das informações, com a colaboração dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria 

Pública para elaboração e metas e objetivos do Plano. 

O projeto de lei 3734/12 que deu origem a norma foi encaminhado por 

iniciativa do Poder Executivo Federal, de acordo, portanto, com a competência 

estabelecida pelo artigo 61 da Constituição Federal. 

O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao chefe do Poder 
Executivo a privativa competência para iniciar os processos de 
elaboração de diplomas legislativos que disponham sobre a 
criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica, o aumento da respectiva 
remuneração, bem como os referentes a servidores públicos da 
União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria (alíneas a e c do inciso II do art. 61). 
Insistindo nessa linha de opção política, a mesma Lei Maior de 
1988 habilitou os presidentes do STF, dos tribunais superiores e 
dos tribunais de justiça a propor ao Poder Legislativo a criação e a 
extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares 
e dos juízes que lhes forem vinculados, tudo nos termos  da  
alínea b do inciso II do art. 96. A jurisprudência desta Casa de 
Justiça sedimentou o entendimento de ser a cláusula da reserva 
de iniciativa, inserta no § 1º do art. 61 da CF de 1988, corolário do 
princípio da separação dos Poderes. Por isso mesmo, de 
compulsória observância pelos Estados, inclusive no exercício do 
poder reformador que lhes assiste (cf. ADI 250, rel. min. Ilmar 
Galvão; ADI 843, rel. min. Ilmar Galvão; ADI 227, rel. min. 
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Maurício Corrêa; ADI 774, rel. min. Sepúlveda Pertence; e ADI 
665, rel. min. Sydney Sanches, entre outras). 
[ADI 3.061, rel. min. Ayres Britto, j. 5-4-2006, P, DJ de 9-6-2006.] 

 
 

Lei que verse sobre a criação e estruturação de órgãos da 
administração pública é de iniciativa privativa do chefe do Poder 
Executivo (art. 61, § 1º, II, e, da CF). Princípio da simetria. Afronta 
também ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF). 
Reconhecida a inconstitucionalidade de dispositivo de lei, de 
iniciativa parlamentar, que restringe matérias a serem publicadas 
no Diário Oficial do Estado por vício de natureza formal e material. 
[ADI  2.294,  rel.  min.   Ricardo   Lewandowski,   j.   27-8-2014,   
P, DJE de 11-9-2014.] 

Lei do Estado de São Paulo. Criação do Conselho Estadual de 
Controle e Fiscalização do Sangue (COFISAN), órgão auxiliar da 
Secretaria de Estado da Saúde. Lei de iniciativa parlamentar. Vício 
de iniciativa. Inconstitucionalidade reconhecida. Projeto de lei que 
visa à criação e estruturação de órgão da administração pública: 
iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, 
CF/1988). Princípio da simetria. 
[ADI 1.275, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 16-5-2007, P, DJ de 

8-6-2007.] 
= ADI 3.179, rel. min. Cezar Peluso, j. 27-5-2010, P, DJE de 10-9- 

2010 

Lei de iniciativa do Ministério Público. (...) O texto normativo criou 
novo órgão na administração pública estadual, composto, entre 
outros membros, por dois secretários de Estado, além de 
acarretar ônus para o Estado-membro. Afronta ao disposto no art. 
61, § 1º, II, e, da Constituição do Brasil. 
[ADI 603, rel. min. Eros Grau, j. 17-8-2006, P, DJ de 6-10-2006.] 

Contudo, é imperioso observar o determinado no artigo 144 da 

Constituição Federal, haja vista que para muitos críticos do Sistema, haveria 

necessidade de Projeto de Emenda Constitucional para sua plena eficácia. 

Com efeito, preceitua o artigo 144 da Constituição Federal: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 

Conforme diversas vezes afirmado pelo Supremo Tribunal Federal os 

órgãos antes citados são numerus clausulus cabendo aos entes federativos 

seguir ao estabelecido na Le Maior. 
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Impossibilidade da criação, pelos Estados-membros, de órgão 
de segurança pública diverso daqueles previstos no art. 144 da 
Constituição. (...) Ao Instituto-Geral de Perícias, instituído pela 
norma impugnada, são incumbidas funções atinentes à 
segurança pública. Violação do art. 144, c/c o art. 25 da 
Constituição da República.[ADI 2.827, rel. min. Gilmar Mendes, 

j. 16-9-2010, P, DJE de 6-4-2011.]Vide ADI 1.182, voto do rel. 
min. Eros Grau, j. 24-11-2005, P, DJ de 10-3-2006. Vide ADI 
236, rel. min. Octavio Gallotti, j. 7-5-1992, P, DJ de 1º-6-2001 

 

Os Estados-membros, assim como o Distrito Federal, devem 
seguir o modelo federal. O art. 144 da Constituição aponta os 
órgãos incumbidos do exercício da segurança pública. Entre 
eles não está o Departamento de Trânsito. Resta pois vedada 
aos Estados-membros a possibilidade de estender o rol, que 
esta Corte já firmou ser numerus clausus, para alcançar o 
Departamento de Trânsito. [ADI 1.182, voto do rel. min. Eros 

Grau, j. 24-11-2005, P, DJ de 10-3-2006.].Vide ADI 2.827, rel. 
min. Gilmar Mendes, j. 16-9-2010, P, DJE de 6-4-2011 

 
 

O Pleno desta Corte pacificou jurisprudência no sentido de que 
os Estados-membros devem obediência às regras de iniciativa 
legislativa reservada, fixadas constitucionalmente. A gestão da 
segurança pública, como parte integrante da administração 
pública, é atribuição privativa do governador de Estado. [ADI 
2.819, rel. min. Eros Grau, j. 6-4-2005, P, DJ de 2-12-2005.] 

 

Incompatibilidade, com o disposto no art. 144 da CF, da norma 
do art. 180 da Carta Estadual do Rio de Janeiro, na parte em 
que inclui no conceito de segurança pública a vigilância dos 
estabelecimentos penais e, entre os órgãos encarregados 
dessa atividade, a ali denominada "polícia penitenciária”. [ADI 
236, rel. min. Octavio Gallotti, j. 7-5-1992, P, DJ de 1º-6-2001.] 
= ADI 3.916, rel. min. Eros Grau, j. 3-2-2010, P, DJE de 14-5- 

2010.Vide ADI 2.827, rel.  min. Gilmar Mendes,  j.  16-9-2010, 

P, DJE de 6-4-2011 

 

Contudo, em amparo a lei pode-se argumentar que o veto do STF diz 

respeito a possibilidade pelos entes da federação da criação de órgãos ou 

carreiras distintas daquelas predispostas no artigo 144, não se referindo 

necessariamente a possibilidade de ordenação das forças de segurança já 

existentes. 

Com efeito, poder-se-ia conceituar SISTEMA como conjunto ordenado 

de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si. O 

conceito é utilizado tanto para definir um conjunto de conceitos como objetos 

reais dotados de organização. 
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Em defesa do projeto de lei, o então relator na Comissão e  

Constituição e Justiça no Senado Federal, Senador Antônio Anastasia, 

destacou que o projeto não possuía inconstitucionalidade quer de natureza 

formal ou material e que há muitos anos a comunidade de segurança pública 

reclama da falta de uma política e de um plano nacional para o setor, assim 

como supre omissão existente na Constituição Federal acerca da organização 

e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de 

maneira a garantir a eficiência de suas atividades, em remissão expressa ao 

parágrafo 7º do mencionado artigo. 

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos 

órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a 

garantir a eficiência de suas atividades. 

Inobstante os argumentos acima, a lei de fato traz elementos e agentes 

novos a fim de compor seu sistema, assim como atribuiu ao poder executivo, 

via Ministério da Segurança Pública, a sua coordenação, dando margem a 

interpretação acerca de sua total adequação a Constituição Federal. 

Deveras, o advento da lei em comento, permitiu a criação do 

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, hoje integrado 

ao Ministério da Justiça, coordenador de todo o sistema por determinação 

expressa da lei. 

Inova ainda mais ao incorporar, além dos agentes já dispostos no 

artigo 144 da Constituição, os agentes e órgãos penitenciários, guardas 

municipais, institutos de criminalística, secretarias estaduais de segurança 

pública, agentes de trânsito e guarda portuária, deixando margem para 

inserção de outros, quer nas questões estratégicas e/ou operacionais. 

Neste aspecto, a única forma de coadunar a ideia acima ao texto 

constitucional é visualizar tais agentes e órgãos não como acréscimos aos já 

expostos no artigo 144, mas como membros complementares e partícipes do 

sistema. Talvez por isso, a própria lei faça uma tentativa de mencioná-los de 

forma distinta: 

Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública 

(Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário 

da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata  

o art. 144 da Constituição Federal , pelos agentes 

penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais 

integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites 

de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e 

harmônica. 

Há, pois, a inclusão decisiva dos municípios como partícipe das 

questões atinentes ao tema, na medida em que o parágrafo 8º do artigo 144, 
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apenas facultava-lhes a possibilidade de criação das guardas 

municipais7
. 

Por certo, a lei 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto das Guardas 
Municipais, já concedeu a estas representatividades nos no Conselho Nacional 
de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no 
interesse dos Municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores 
Municipais de Segurança Pública8, trazendo à baila a possibilidade de 
integrarem-se a um sistema de segurança maior. 

Ponto de destaque, também, é o reconhecimento da necessidade de 

participação dos integrantes do sistema penitenciário na elaboração de 

estratégias de combate ao crime. 

Como destacou o então Ministro da Segurança Pública à época, Raul 

Jungmann, em apresentação do SUSP no CNJ, em outubro de 2018, das 70 

(setenta) facções existentes no Brasil, todas tiveram seu nascedouro dentro do 

sistema penitenciário brasileiro. 

Por tal fato, o atual titular da pasta destacou que o crime organizado é 

o principal foco do sistema por ele coordenado, juntamente com o crime de 

corrupção e a criminalidade violenta, da qual o Brasil abriga o assustador 

recorde de possuir 11% dos homicídios mundiais, mesmo constituindo apenas 

2,8% desta população, segundo dados do próprio Ministério. 

Com se nota, o combate à criminalidade violenta e ao crime organizado 

necessita passar pela reestruturação do sistema prisional, e provavelmente, o 

propalado desencarceramento não se apresenta como alternativa adequada. 

Todavia, ocorreram dois vetos em relação aos integrantes dos quadros 

do sistema penitenciário com o fito de adequar a norma a restrição imposta 

pelo texto constitucional. A primeira correu no parágrafo 3º do artigo 9. 

Vejamos: 

§ 3º Considera-se de natureza policial a atividade exercida  
pelos agentes penitenciários. 

 

Outro ponto vetado foi o artigo 44 que buscou equiparar integrantes   
de órgãos de perícia oficial de natureza criminal e agentes penitenciários para 
fins de tempo de serviço aos dispostos no artigo 144 da Constituição Federal. 

 
 
 
 
 

7 § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

8 Art. 20. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho 

Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no interesse 

dos Municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança 

Pública. 
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Art. 44. É considerado de natureza policial e de bombeiro militar 
o tempo de serviço prestado pelos profissionais referidos no 
caput e nos parágrafos do art. 144 da Constituição Federal, 
pelos integrantes dos quadros efetivos da perícia oficial de 
natureza criminal e pelos agentes penitenciários, em todas as 
suas atividades, inclusive em exercício no Ministério 
Extraordinário da Segurança Pública e em cargos em comissão 
ou funções de confiança em órgãos integrantes do Susp, 
vinculados à atividade fim descrita no art. 144 da Constituição 
Federal." 

 

 

Desta forma, os agentes penitenciários são integrantes do sistema, 

contudo, não compunham ,até então, as forças de segurança nos estritos 

moldes da constituição Federal, não tendo natureza jurídica de atividade 

policial. 

Todavia, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou no 06 de 

novembro deste ano, em segundo turno, a PEC 372/17. Originária do Senado, 

a proposta cria as Polícias Penais Federal, dos Estados e do Distrito Federal. O 

texto foi aprovado por 385 votos a 16. 

A PEC propõe a modificação do artigo 21, inciso XIV, artigo 32, §4º e 

artigo 144, da Constituição Federal, que passariam a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 21. Compete à União: 

[…] XIV – organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a 

polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, 

bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a 

execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; 

Art. 32. […] §4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo 

Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da 

polícia militar e do corpo de bombeiros militar. 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos: 

[…] VI – polícias penais federal, estaduais e distrital. 

[…] §5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador 

do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a 

segurança dos estabelecimentos penais, além de outras 

atribuições definidas em lei específica de iniciativa do Poder 

Executivo. (retirado do texto final). 

§6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças 

auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com 

as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
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Contudo, isso é tema para outro debate. 

Integrou-se, ainda, ao sistema, órgãos existentes antes do advento da 

lei,   tal   qual,   a   SECRETARIA   NACIONAL  DE   SEGURANÇA  PÚBLICA – 

SENASP, Criada pelo Decreto nº 2.315, de 4 de setembro de 1997; 

SECRETARIA  NACIONAL  DE POLÍTICA  SOBRE DROGAS – SENAD, 

instituída pela Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; SECRETARIA 

NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, trazida pela lei ei 12.608/12. 

O escopo do sistema é a integração – palavra, aliás, insistentemente 

reiterada ao longo do texto normativo – entre os órgãos de segurança dos 

entes federativos no afã de compartilhamento de informações e criação de 

banco de dados unificado, intercâmbio técnico científico com aperfeiçoamento 

profissional. 

A Segurança Pública continua sendo atribuição de estados e 

municípios, competindo à União criar as diretrizes que serão partilhadas em 

todo o País. As unidades da Federação assinarão contratos de gestão com a 

União, que obrigarão o cumprimento das metas como a redução dos índices de 

homicídio e a melhoria na formação de policiais. 

Em suma, visa o SUSP, ao integrar os diversos agentes estratégicos e 

operacionais relacionados à área, criar uma fonte confiável de dados 

estatísticos, facilitar o rápido acesso a dados partilhados por todos os seus 

integrantes, além de criar protocolos padrões para operações investigativas, de 

inteligência ou mistas. 

 

 

2.1. Dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social 

 

O artigo 19 da lei em estudo, criou os conselhos permanentes de 

segurança pública compostos por representantes de cada entidade do SUSP, 

poder judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, representantes de 

entidades da sociedade civil voltadas para área de segurança pública e de 

entidades de profissionais ligadas a área da segurança pública. Estas duas 

últimas representações dar-se-ão por meio de eleição entre entidades, sendo 

as demais por indicação de cada órgão. 

Nos locais onde não exista a presença física de todos os órgãos 

elencados, assentiu-se pela designação de representantes regionais. 

Os membros do Conselho possuirão mandato de dois anos com direito 

a uma recondução ou reeleição. 

 
A própria estrutura do SUSP dar-se-á por meio da estruturação destes 

conselhos que possuirão competência consultiva, sugestiva e de 
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acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, 
dentro de suas respectivas escalas governamentais. 

 
O Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – 

devidamente instalado em 17 de setembro de 2018 - em especial, segundo a 
própria lei, terá suas atribuições, funcionamento e composição estabelecidos 
em regulamento e contará com a participação de representantes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e coordenado pelo Ministério da 
Justiça e segurança Pública. 

 
Os conselhos serão criados mediante projeto de lei de iniciativa do 

respectivo chefe do poder executivo com prazo para sua criação até 29 de 
novembro de 2019. 

 

2.2. Do Fórum Nacional de Ouvidores do Susp - FNOSP 
 

O Decreto n° 9.866, de 27 de junho de 2019, criou FÓRUM 
NACIONAL DE OUVIDORES DO SUSP - FNOSP, com atribuições de 
estimular a criação e desenvolvimento de ouvidorias nos órgãos de segurança 
pública que compõem o Sistema Único de Segurança Pública (Susp); promover 
o intercâmbio de experiências, métodos e estatísticas das ouvidorias; sugerir 
ações voltadas para o aperfeiçoamento institucional dos órgãos integrantes do 
Susp; e propor diretrizes que auxiliam na fiscalização e controle social das 
atividades. 

 
O decreto atende ao determinado pelo artigo 34 da lei: 

 
Art. 34. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão instituir órgãos de ouvidoria dotados de autonomia e 
independência no exercício de suas atribuições. 
Parágrafo único. À ouvidoria competirá o recebimento e 
tratamento de representações, elogios e sugestões de qualquer 
pessoa sobre as ações e atividades dos profissionais e membros 
integrantes do Susp, devendo encaminhá-los ao órgão com 
atribuição para as providências legais e a resposta ao 
requerente. 

 
Em sua primeira reunião, ocorrida nos dias 1 e 2 de outubro deste ano, 

destacou-se a adoção de medidas preventivas de combate ao suicídio de 
policiais. 

 
Tal tema adequa-se a outro dispositivo do sistema, o PRÓ-VIDA, que 

busca proporcionar suporte psicossocial e de saúde aos agentes de segurança 
pública. 

 
Art. 42. O Programa Nacional de Qualidade de Vida para 
Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida) tem por objetivo 
elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar, entre outros, 
os projetos de programas de atenção psicossocial e de saúde no 
trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social, 
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bem como a integração sistêmica das unidades de saúde dos 
órgãos que compõem o Susp. 

 
Neste aspecto, os profissionais de Segurança Pública foram 

contemplados com investimentos da monta de 10% a 15% dos valores do 
FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA para investimento em 
melhoria de qualidade de vida e habitação. 

 
Há, ainda, a meta de criação das Corregedorias do Sistema Único  

de Segurança Pública – CORSUP, ocorrida a primeira reunião em 27 e 28 de 
junho deste ano. 

 

2.3. Dos Planos de Segurança Pública e Defesa Social 
 

Após o estabelecimento da estrutura do SUSP, a lei estabeleceu a 
criação de planos de Segurança Pública e Defesa Social com o objetivo de 
promover a melhoria da qualidade da gestão das políticas sobre segurança 
pública e defesa social; contribuir para a organização dos Conselhos de 
Segurança Pública e Defesa Social; assegurar a produção de conhecimento no 
tema, a definição de metas e a avaliação dos resultados das políticas de 
segurança pública e defesa social; priorizar ações preventivas e fiscalizatórias 
de segurança interna nas divisas, fronteiras, portos e aeroportos. 

 
A União elaborará seu plano, com validade decenal, com base nas 

diretrizes dispostas a partir do artigo 24 da lei, servindo de regra geral para os 
dos Estados e Municípios, os quais deverão confeccionar seus próprios em até 
dois anos, contados da publicação do Plano Nacional, sob pena do não 
recebimento recursos para a execução de programas ou ações de segurança 
pública e defesa social. 

 

2.4. Do Fundo Nacional de Segurança Pública 
 

Paralelamente a lei 13.675/2011, criou-se em 12 de dezembro  de 
2018, por meio da lei 13.756/2018, o FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, com o escopo de subsidiar os recursos necessários à manutenção 
do SUSP. 

 
Nos termos do artigo 5° lei, os recursos do fundo serão destinados: 

 
I - construção, reforma, ampliação e modernização de unidades 
policiais, periciais, de corpos de bombeiros militares e de 
guardas municipais; 
II - aquisição de materiais, de equipamentos e de veículos 
imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública; 
III - tecnologia e sistemas de informações e de estatísticas de 
segurança pública; 
IV - inteligência, investigação, perícia e policiamento; 
V - programas e projetos de prevenção ao delito e à violência, 
incluídos os programas de polícia comunitária e de perícia 
móvel; 
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VI - capacitação de profissionais da segurança pública e de 
perícia técnico-científica; 
VII - integração de sistemas, base de dados, pesquisa, 
monitoramento e avaliação de programas de segurança pública; 
VIII - atividades preventivas destinadas à redução dos índices de 
criminalidade; 
IX - serviço de recebimento de denúncias, com garantia de sigilo 
para o usuário; 
X - premiação em dinheiro por informações que auxiliem na 
elucidação de crimes, a ser regulamentada em ato do Poder 
Executivo federal; e 
XI - ações de custeio relacionadas com a cooperação federativa 
de que trata a Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007 .9 

 

Vendando-se seu uso para encargos sociais e custeio de órgãos 
meramente administrativos. 

 
As receitas serão advindas da exploração de loterias, na proporção de 

5% da arrecadação; da decretação do perdimento dos bens móveis e imóveis, 
quando apreendidos ou sequestrados em decorrência das atividades 
criminosas perpetradas por milicianos, estendida aos sucessores e contra eles 
executada, até o limite do valor do patrimônio transferido, ressalvados os 
valores devidos ao FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS – FUNAD, 
determinado pelo artigo 4º da lei n} 7.560/86 10; das aplicações de recursos 
orçamentários do FNSP, observada a legislação aplicável; doações de pessoas 
físicas e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 

 
A transferência de recurso do FUNDO para estados e Municípios será 

na obrigatoriedade de 50% dos recursos (ressalvadas as doações 
mencionadas), condicionada à criação de dos fundos respectivos e a existência 
de Plano de Segurança e demais exigências do artigo 8º da norma. 

 
Haverá, ainda, possibilidade de transferência de recursos mediante a 

celebração de convênios e afins. 
 
 
 
 

9 Referente à conversão da Medida provisória n. 345 de 2007 na lei 11.473/2017 que 

trata da cooperação federativa no âmbito da segurança pública e revoga a Lei n
o
 10.277, de 10 

de setembro de 2001. 

10 Lei que cria o Fundo Nacional Antidrogas (Funad). 

Art. 4º Qualquer bem de valor econômico, apreendido ou sequestrado em decorrência 
do tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma utilizado em atividades ilícitas de 
produção ou comercialização de drogas abusivas, ou, ainda, que haja sido adquirido com 
recursos provenientes do referido tráfico, e perdido em favor da União, constitui recurso do 
Funad, ressalvados os direitos do lesado ou de terceiro  de boa-fé. (Redação dada pela 
Lei nº 13.886, de 2019) 

Parágrafo único. As mercadorias a que se refere o art. 30 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 
de abril de 1976, relacionadas com o tráfico de drogas de abuso ficam sujeitas, após sua 
regular apreensão, às cominações previstas no referido Decreto-Lei, e as mercadorias ou o 
produto de sua alienação reverterão em favor do Funad. 
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Os fundos serão criados mediante projeto de lei de iniciativa do respectivo 
chefe do poder executivo com prazo para sua criação até 29 de novembro 
de 2019. 
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3. CONCLUSÃO 

Conforme se denota, o objetivo do SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA 
– SUSP de estabelecer regras e procedimentos comuns capaz de envolver 
todos os agentes e órgãos relacionado a área é de sobremaneira importante na 
busca de uma solução para redução dos índices de criminalidade violenta em 
todas as suas nuances e consequências. 

 
É inquestionável que a construção de um arquivo de dados nacionais e 

a disposição dos entes federativos consiste em um avanço salutar e inequívoco 
para o planejamento de operações preventivas e repressivas, além de 
proporcionar maior agilidade na comunicação e busca de agentes 
perpetradores de delitos. 

 
Todavia, necessita passar ainda pelo crivo da realidade! Poderá 

efetivamente constituir-se como ferramenta motriz de transformação deste 
cenário ou apenas sem mais um arcabouço burocrático do nosso já pesado 
Estado Brasileiro. Muito dependerá a atuação e participação de cada agente do 
sistema, incluído neste, o Ministério Público. 

 
Inobstante, as inúmeras críticas quando de sua criação e de sua 

eficácia, há a necessidade de buscar o melhor funcionamento do instituto, ante 
o impacto positivo capaz de proporcionar em caso de êxito. 

 
“Não adianta dizer: "Estamos fazendo o melhor que podemos. 

Temos que conseguir o que quer que seja necessário.” Winston Churchill, 

 
 
 

São Luís, 20 de novembro de 2019. 

 
 
 

Aarão Carlos Lima Castro 

Coordenador do Núcleo de Segurança Pública 

Promotor de Justiça 

 
 
 

De acordo: 

 
 
 

José Cláudio Cabral Marques 

Coordenador do CAOP-CRIM 

Promotor de Justiça 


