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Despacho nº 151/2018/CEAD/CGE/DEPAID/SENASP
Assunto: Acesso à Informação - Pedido de Acesso à Informação (SIC)
 
1. Trata-se de pedido de acesso à informação (6443970) do requerente  Isaias Paranha,  o qual
encaminha "Cursos Enad/SENASP e FNSP - Com  a inclusão dos Agentes de Trânsito na Susp entende-
se o direito aos cursos de aperfeiçoamento pelo sistema Enad/Senasp, Há um período para essa liberação
e já a possibilidade de envio de projetos municipais para acessar as verbas do FNSP?"
2. Entendemos que o SIC em questão refere-se aos cursos  da Rede EaD/Senasp e não "Enad",
conforme escrito pelo requerente, desta forma, o pedido foi analisado pela Coordenação de Ensino a
Distância.
3. No que tange à inserção dos Agentes de Trânsito como profissionais de segurança pública
esclarecemos que a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça já se pronunciou a respeito opinando pela
impossibilidade de participação dos agentes de trânsito como alunos da Rede EaD Senasp - PARECER n.
00248/2015/CONJUR-MJ/CGU/AGU (0367283).
4. Informamos que os recursos utilizados nas capacitações da Rede EaD-Senasp provém do
Fundo Nacional de Segurança Pública, instituído pela Lei 10.201 de 14 de fevereiro de 2001, onde, em seu
artigo 4º,  estabelece o público-alvo das capacitações como sendo polícias civis e militares, corpos de
bombeiros militares, guardas municipais e integrantes da polícia técnica e científica.
5. O acesso de servidores integrantes de outros Órgãos e Instituições acontecem por
intermédio de acordos ou instrumentos legalmente previstos, firmados a partir desta Secretaria Nacional
de Segurança Pública – Senasp com o interessado, mediante ressarcimento ao FNSP.
6. No que se refere ao PL nº 19/2018, ainda não sancionado pela Presidência da República, o
qual disciplina o §7º do art. 144 da CF/88, cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e
institui o Sistema Único de Segurança Pública, embora inclua os Agentes de Trânsito no SUSP, não prevê
a alteração do art. 4º da Lei nº10.201/2001.
7. Para esclarecimentos colocamos a Coordenação de Ensino à Distância à disposição através
do e-mail: ead.senasp@mj.gov.br e telefone (61) 2025-9887.
8. Encaminhe-se ao Diretor da DEPAID para após aprovação, remessa ao SIC/SENASP.

 
 
Respeitosamente,

 

ARMANDO SLOMPO FILHO 
Coordenador de Ensino a Distância 

CGE/DEPAID/SENASP/MESP
 
 
 

1.                      Ciente.
2.                      Encaminhe-se o presente Despacho ao SIC.
 
                         Atenciosamente,

 
 

RINALDO DE SOUZA
Diretor - DEPAID
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SENASP/MESP
 

Documento assinado eletronicamente por Armando Slompo Filho, Coordenador(a) de Ensino a
Distância, em 06/06/2018, às 13:43, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RINALDO DE SOUZA, Diretor(a) de Ensino, Pesquisa,
Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal, em 06/06/2018, às 16:32, conforme o § 1º
do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando o
código verificador 6498787 e o código CRC C1DCBC24  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.
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