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Atos do Poder Legislativo
.

LEI No 12.681, DE 4 DE JULHO DE 2012

Institui o Sistema Nacional de Informações
de Segurança Pública, Prisionais e sobre
Drogas - SINESP; altera as Leis nos 10.201,
de 14 de fevereiro de 2001, e 11.530, de 24
de outubro de 2007, a Lei Complementar no

79, de 7 de janeiro de 1994, e o Decreto-
Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 -
Código de Processo Penal; e revoga dis-
positivo da Lei no 10.201, de 14 de fe-
vereiro de 2001.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o É instituído o Sistema Nacional de Informações de
Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP, com a fi-

nalidade de armazenar, tratar e integrar dados e informações para
auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e
avaliação das políticas relacionadas com:

I - segurança pública;

II - sistema prisional e execução penal; e

III - enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas.

Art. 2o O Sinesp tem por objetivos:

I - proceder à coleta, análise, atualização, sistematização,
integração e interpretação de dados e informações relativos às po-
líticas de que trata o art. 1o;

II - disponibilizar estudos, estatísticas, indicadores e outras
informações para auxiliar na formulação, implementação, execução,
monitoramento e avaliação de políticas públicas;

III - promover a integração das redes e sistemas de dados e
informações de segurança pública, criminais, do sistema prisional e
sobre drogas; e

IV - garantir a interoperabilidade dos sistemas de dados e
informações, conforme os padrões definidos pelo Conselho Gestor.

Parágrafo único. O Sinesp adotará os padrões de integridade,
disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade
estabelecidos para os sistemas informatizados do Governo Federal.

Art. 3o Integram o Sinesp os Poderes Executivos da União,
dos Estados e do Distrito Federal.

§ 1o Os dados e informações de que trata esta Lei serão
fornecidos e atualizados pelos integrantes do Sinesp, na forma dis-
ciplinada pelo Conselho Gestor.

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

Art. 4o Os Municípios, o Poder Judiciário, a Defensoria Pú-
blica e o Ministério Público poderão participar do Sinesp mediante
adesão, na forma estabelecida pelo Conselho Gestor.

Art. 5o O Sinesp contará com um Conselho Gestor, res-
ponsável pela administração, coordenação e formulação de diretrizes
do Sistema.

§ 1o A composição, a organização, o funcionamento e as
competências do Conselho Gestor serão definidos em regulamento.

§ 2o Na composição do Conselho Gestor, será assegurada a
representação dos integrantes do Sinesp.

§ 3o O Conselho Gestor definirá os parâmetros de acesso aos
dados e informações do Sinesp, observadas as regras de sigilo pre-
vistas na legislação específica.

§ 4o O Conselho Gestor publicará, no mínimo 1 (uma) vez
por ano, relatório de âmbito nacional que contemple estatísticas, in-
dicadores e outras informações produzidas no âmbito do Sinesp.

Art. 6o Constarão do Sinesp, sem prejuízo de outros a serem
definidos pelo Conselho Gestor, dados e informações relativos a:

I - ocorrências criminais registradas e respectivas comuni-
cações legais;

II - registro de armas de fogo;

III - entrada e saída de estrangeiros;

IV - pessoas desaparecidas;

V - execução penal e sistema prisional;

VI - recursos humanos e materiais dos órgãos e entidades de
segurança pública;

VII - condenações, penas, mandados de prisão e contra-
mandados de prisão; e

VIII - repressão à produção, fabricação e tráfico de crack e
outras drogas ilícitas e a crimes conexos, bem como apreensão de
drogas ilícitas.

§ 1o Na divulgação dos dados e informações, deverá ser
preservada a identificação pessoal dos envolvidos.

§ 2o Os dados e informações referentes à prevenção, tra-
tamento e reinserção social de usuários e dependentes de crack e
outras drogas ilícitas serão fornecidos, armazenados e tratados de
forma agregada, de modo a preservar o sigilo, a confidencialidade e
a identidade de usuários e dependentes, observada a natureza mul-
tidisciplinar e intersetorial prevista na legislação.

Art. 7o Caberá ao Ministério da Justiça:

I - disponibilizar sistema padronizado, informatizado e se-
guro que permita o intercâmbio de informações entre os integrantes
do Sinesp, observado o disposto no § 2o do art. 6o;

II - auditar periodicamente a infraestrutura tecnológica e a
segurança dos processos, redes e sistemas; e

III - estabelecer cronograma para adequação dos integrantes
do Sinesp às normas e procedimentos de funcionamento do Sistema.

Parágrafo único. O integrante que fornecer dados e infor-
mações atualizados no Sinesp antes do término dos prazos do cro-
nograma previsto no inciso III do caput e de acordo com os pa-
râmetros estabelecidos pelo Conselho Gestor poderá ter preferência
no recebimento dos recursos e na celebração de parcerias com a
União relacionados com os programas, projetos ou ações de segu-
rança pública e prisionais, na forma do regulamento.

Art. 8o A União poderá apoiar os Estados e o Distrito Federal
na implementação do Sinesp.

Parágrafo único. O apoio da União poderá se estender aos par-
ticipantes de que trata o art. 4o, quando estes não dispuserem de con-
dições técnicas e operacionais necessárias à implementação do Sinesp.

Art. 9o A Lei no 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3o .....................................................................................
..........................................................................................................

II - ............................................................................................
..........................................................................................................

d) (revogada);

e) Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública.
............................................................................................ " (NR)

"Art. 4o ....................................................................................
.........................................................................................................

§ 3o .........................................................................................

I - o ente federado que tenha instituído, em seu âmbito,
plano de segurança pública;
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II - os integrantes do Sistema Nacional de Informações de
Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP que cum-
prirem os prazos estabelecidos pelo órgão competente para o
fornecimento de dados e informações ao Sistema; e

III - o Município que mantenha guarda municipal ou realize
ações de policiamento comunitário ou, ainda, institua Conselho
de Segurança Pública, visando à obtenção dos resultados a que se
refere o § 2o.
.........................................................................................................

§ 6o Não se aplica o disposto no inciso I do § 3o ao Estado,
ou Distrito Federal, que deixar de fornecer ou atualizar seus
dados e informações no Sinesp.

§ 7o Os gastos anuais com projetos que não se enquadrem
especificamente nos incisos I a V do caput ficam limitados a
10% (dez por cento) do total de recursos despendidos com os
projetos atendidos com fundamento nesses incisos.

§ 8o Os gastos anuais com construção, aquisição, reforma e
adaptação de imóveis de propriedade da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios são limitados a 10% (dez por cento)
do montante de recursos alocados no exercício para atendimento dos
projetos enquadrados nos incisos I a V do caput." (NR)

"Art. 6o ....................................................................................

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no inciso II
do § 3o do art. 4o pelos entes federados integrantes do Sinesp
implicará vedação da transferência voluntária de recursos da
União previstos no caput deste artigo." (NR)

Art. 10. O art. 9o da Lei no 11.530, de 24 de outubro de 2007,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 9o ....................................................................................

§ 1o Observadas as dotações orçamentárias, o Poder Exe-
cutivo federal deverá, progressivamente, até o ano de 2012, es-
tender os projetos referidos no art. 8o-A para as regiões me-
tropolitanas de todos os Estados.

§ 2o Os entes federados integrantes do Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas -
SINESP que deixarem de fornecer ou atualizar seus dados e
informações no Sistema não poderão receber recursos do Pro-
nasci." (NR)

Art. 11. O art. 3o da Lei Complementar no 79, de 7 de janeiro
de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4o:

"Art. 3o .....................................................................................
.........................................................................................................

§ 4o Os entes federados integrantes do Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas -
SINESP que deixarem de fornecer ou atualizar seus dados no
Sistema não poderão receber recursos do Funpen." (NR)

Art. 12. O parágrafo único do art. 20 do Decreto-Lei no

3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20. ..................................................................................

Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe fo-
rem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar
quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra
os requerentes." (NR)

Art. 13. Revoga-se a alínea d do inciso II do caput do art. 3o

da Lei no 10.201, de 14 de fevereiro de 2001.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de julho de 2012; 191o da Independência e 124o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Márcia Pelegrini
Maria do Rosário Nunes

Atos do Poder Executivo
.

DECRETO No- 7.773, DE 4 DE JULHO DE 2012

Dispõe sobre a execução no território na-
cional da Resolução 2040 (2012), de 12 de
março de 2012, do Conselho de Segurança
das Nações Unidas que, entre outras dis-
posições, altera o regime de sanções apli-
cadas à República Árabe da Líbia.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 25 da Carta das Nações Unidas, pro-
mulgada pelo Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945, e

Considerando a adoção pelo Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas da Resolução 2040 (2012), de 12 de março de 2012, que,
entre outras disposições, altera o regime de sanções aplicadas à Re-
pública Árabe da Líbia,

D E C R E T A :

Art. 1º A resolução 2040 (2012), adotada pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas, em 12 de março de 2012, será exe-
cutada e cumprida integralmente em seus termos pelas autoridades
brasileiras, no âmbito de suas atribuições.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de julho de 2012; 191º da Independência e 124º
da República.

DILMA ROUSSEFF
Antonio de Aguiar Patriota

Resolução 2040 (2012)

Adotado pelo Conselho de Segurança em sua 6.733ª Reunião,
em 12 de março de 2012

O Conselho de Segurança

Recordando as suas Resoluções 1970 (2011) de 26 de fevereiro
de 2011, 1973 (2011) de 17 de março de 2011, 2009 (2011) de 16 de
setembro de 2011, 2016 (2011) de 27 de outubro de 2011, 2017 (2011)
de 31 de outubro de 2011 e 2022 (2011) de 2 de dezembro de 2011,

Reafirmando seu firme compromisso com a soberania, in-
dependência, integridade territorial e unidade nacional da Líbia,

Reafirmando as suas Resoluções 1674 (2006) e 1894 (2009)
sobre a proteção de civis em conflito armado, 1612 (2005), 1882
(2009) e 1998 (2011) sobre crianças em conflito armado e 1325
(2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) e 1960 (2010) sobre
mulheres, paz e segurança,

Tendo a expectativa de um futuro para a Líbia baseado em
reconciliação nacional, justiça, respeito aos direitos humanos e ao
estado de direito,

Enfatizando a importância de promover a participação igual e
integral de todos os setores da sociedade líbia, incluindo mulheres, jovens
e comunidades minoritárias no processo político na fase pós-conflito,

Recordando a sua decisão de submeter a situação na Líbia ao
Promotor do Tribunal Penal Internacional e a importância da co-
operação para assegurar que os responsáveis por violações aos di-
reitos humanos e ao Direito Internacional Humanitário, inclusive ata-
ques visando civis, sejam responsabilizados,

Expressando profunda preocupação com os relatos de vio-
lência sexual durante o conflito na Líbia contra mulheres, homens e
crianças, inclusive em prisões e centros de detenção, e o recrutamento
e uso de crianças em situações de conflito armado, em contravenção
ao Direito Internacional aplicável,

Reiterando que o retorno voluntário, seguro e sustentável de
refugiados e deslocados internos será um fator importante para a
consolidação da paz na Líbia,

Expressando preocupação com a proliferação ilícita de todas
as armas e material relacionado de todos os tipos, particularmente
mísseis terra-ar portáteis, da Líbia, na região e seu impacto potencial
sobre a paz e a segurança regional e internacional,

Sublinhando que a apropriação nacional e a responsabilidade
nacional são essenciais para estabelecer a paz sustentável e que é de
responsabilidade primária das autoridades nacionais identificar suas
prioridades e estratégias para consolidação da paz pós-conflito,

Sublinhando a necessidade de que a Organização das Nações
Unidas trabalhe ativamente com as autoridades líbias para identificar
e apoiar a implementação das prioridades e estratégias para con-
solidação da paz pós-conflito,

Reafirmando que as Nações Unidas devem liderar a coor-
denação dos esforços da comunidade internacional no apoio ao pro-
cesso de transição e reconstrução liderado pela Líbia, voltado ao
estabelecimento de uma Líbia democrática, independente e unida, e
apreciando a assistência da Missão de Apoio das Nações Unidas na
Líbia na convocação de reuniões recentes com o Governo líbio para
identificar as necessidades e prioridades nacionais,

Notando a importância de eleições críveis para uma transição
pacífica na Líbia, encorajando a adoção de todas as medidas ne-
cessárias nesse sentido, e acolhendo com satisfação a adoção de uma
lei eleitoral nacional líbia em 28 de janeiro de 2012 e o estabe-
lecimento de uma Comissão Eleitoral em 12 de fevereiro de 2012,

Apoiando a intenção da Líbia de fortalecer a segurança re-
gional e tomando nota de sua proposta para sediar uma conferência
de segurança regional,

Felicitando as autoridades líbias por trabalharem com o Fundo
Monetário Internacional e o Banco Mundial na realização de uma ava-
liação da estrutura de gestão financeira pública da Líbia, e reiterando o
seu pedido para que o Comitê estabelecido ao amparo da Resolução
1970 (2011) seja informado dos resultados dessa avaliação,

Tomando nota do relatório do Secretário Geral sobre a Mis-
são de Apoio das Nações Unidas na Líbia (S/2012/129), inclusive a
recomendação para a modificação e extensão do mandato da UNS-
MIL por 12 meses, e recordando a carta de 6 de março de 2012 do Sr.
Abdurraheem Al-Kib, Primeiro-Ministro da Líbia, ao Secretário Geral
(S/2012/139),

Tomando nota do relatório final do Painel de Peritos apre-
sentado ao amparo do parágrafo 24 (d) da Resolução 1973 (2011) e
das conclusões e recomendações nele contidas,

Tomando nota do informe da Alta Comissária para os Di-
reitos Humanos ao Conselho de Segurança, em 25 de janeiro de 2012,
e do relatório da Comissão Internacional de Inquérito sobre a Líbia ao
Conselho de Direitos Humanos de 02 de março de 2012
(A/HRC/19/68),

Ciente de sua responsabilidade primária pela manutenção da paz
e da segurança internacionais ao amparo da Carta das Nações Unidas,

Atuando ao amparo do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas.

1. Acolhe com satisfação os recentes desenvolvimentos po-
sitivos na Líbia, que melhorarão as perspectivas de um futuro de-
mocrático, pacífico e próspero para o seu povo;

2. Expressa sua expectativa de que se realizem eleições livres,
justas e críveis em junho de 2012 para estabelecer uma Assembleia
Constituinte, e reitera a necessidade de que o período de transição seja
sustentado por um compromisso com democracia, boa governança,
estado de direito, reconciliação nacional e respeito aos direitos hu-
manos e às liberdades fundamentais de todas as pessoas na Líbia;

3. Conclama as autoridades líbias a promover e proteger os direitos
humanos, inclusive os de mulheres e pessoas pertencentes a grupos vulneráveis,
a cumprir suas obrigações ao amparo do Direito Internacional, inclusive o Direito
Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, e
pede que aqueles responsáveis por sérias violações de tais direitos, inclusive vio-
lência sexual, sejam responsabilizados de acordo com os padrões internacionais,
e insta todos os Estados-membros a cooperarem estreitamente com as autori-
dades líbias em seus esforços para encerrar a impunidade por essas violações;




