
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 412/GM-MD, DE 27 DE JANEIRO DE 2020
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Armas e munições
Aumento das quantidades máximas de munições que podem ser compradas por cidadãos, policiais 

e integrantes dos órgãos autorizados pela lei de controle de armas 1.0826/2003 

QUANDO
29/01/2020
 

ASSINADA POR
Fernando Azevedo e Silva
Ministro da Defesa
 
Sérgio Fernando Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
STATUS
Revogada após 86 dias pela Portaria 
Interministerial N° 1.634/GM-MD, de 22 
de abril de 2020

O QUE ESTÁ EM JOGO
Sem justificativa ou fundamentação, 
aumentou em quatro vezes o número 
de munições permitidas às pessoas 
comuns que detêm posse ou porte de 
armas, chegando a 200 unidades por 
arma de fogo além das unidades de 
treinamento. Aos profissionais da 
segurança e outros órgãos, estendeu a 
600 unidades. A medida é um 
retrocesso no controle de armas e 
munições. 

02
São sobre a 
temática das 

drogas

01
É voltada ao 

sistema 
prisional

01
Trata da 

investigação 
de feminicídios

A segurança pública do Governo Federal
Balanço Anual - 2020

O Instituto Sou da Paz apresenta este levantamento de medidas ligadas à segurança 
pública adotadas pelo Governo Federal no ano de 2020 como parte dos esforços de 
fomento de um debate público transparente e qualificado em prol do desenvolvimento do 
Brasil. 
 
Identificamos 293 medidas e normas nesse período através do monitoramento semanal do 
Diário Oficial da União, nos temas pertinentes à Segurança Pública e à Justiça Criminal, e 
das ações desenvolvidas e/ou anunciadas pelo Ministério da Justiça e da Segurança 
Pública, representadas nos gráficos iniciais. Entre elas, destacamos 36 ações consideradas 
mais relevantes em uma linha do tempo apresentada abaixo.
 
O ano de 2020 trouxe ao país uma série de desafios relacionados à chegada da pandemia 
do novo Coronavírus. O campo da segurança pública também sentiu esses desafios e as 
transformações deles decorrentes. Somado a isso, 2020 também foi palco de grandes 
tensões ambientais, sociais e políticas, o que tornou esse momento de pandemia ainda 
mais difícil.
 
Não obstante o ano ter começado repercutindo a positiva queda de homicídios observada 
de 2017 a 2019, o ano de 2020 registrou mais de 40 mil mortes violentas, um aumento de 
5% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, os crimes patrimoniais diminuíram no 
primeiro semestre do ano, possivelmente em decorrência das medidas de isolamento 
social impostas pela pandemia. Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) do Estado 
do Rio de Janeiro mostram que os roubos de rua tiveram uma queda de 52% em todo o 
estado quando se compara março de 2020 com o mesmo mês de 2019. A mesma 
tendência foi observada em relação aos roubos de carros (queda de 36%) e de cargas 
(redução de 46%). As quedas nos crimes contra o patrimônio também foram observadas no 
estado de São Paulo, de acordo com um levantamento feito pela Secretaria da Segurança 
Pública entre 20 de março e 7 de abril de 2020, que revela uma diminuição em 65% nos 
registros de furtos e de 40% nos roubos em geral. A comparação também foi feita com o 
mesmo período de 2019.
 
A violência doméstica e intrafamiliar também aumentou e uma das hipóteses para isso é a 
maior convivência dentro de casa entre vítimas e seus agressores. Dados coletados pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que os feminicídios aumentaram 2% no 
primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Diante do 
aumento dos crimes violentos em plena pandemia, é ainda mais urgente a condução, pelo 
Governo Federal, de um programa de escala nacional para redução desses crimes. O 
programa que mais poderia se assemelhar a isso, chamado “Em frente, Brasil” criado para 
reduzir a criminalidade violenta em um esforço conjunto entre União, estados e 
municípios, ainda não foi expandido para além de 5 cidades e poderia ser foco de maior 
atenção.
 
Outras dinâmicas criminais que também sofreram alterações são aquelas relacionadas às 
drogas e ao crime organizado. As forças federais apresentaram recorde nas apreensões de 
drogas. Apesar de este ser um indicador operacional, cabe destacar a apreensão de 
grandes carregamentos com potencial de impactar organizações criminosas. O período de 
isolamento social pode ter contribuído ao reduzir o fluxo de veículos e de cargas nos 
diversos modais. Até outubro, a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal apreenderam 
996,1 toneladas de maconha, uma alta de 68% em relação ao resultado de 2019. É 
importante destacar que apenas a apreensão de grandes quantidades de drogas não 
contribui, isoladamente, para a melhoria da segurança pública no país. Ações que 
busquem identificar o fluxo dos recursos financeiros que alimentam as organizações 
criminosas devem ser priorizadas, bem como operações que consigam atingir a estrutura 
de comando que permite a atividade ilícita dessas organizações. Um exemplo do tipo de 
medida que pode ter impacto de mais longo prazo foi a  operação da Polícia Federal 
realizada em dezembro, que terminou com a prisão de um traficante de armas paraguaio 
que abastecia o crime organizado no Rio de Janeiro.
 
Assistimos também ao aumento da violência policial em diversas regiões do país, 
atingindo sobretudo a população jovem e negra. Só no Rio de Janeiro, o número de mortes 
causadas por policiais nos primeiros cinco meses de 2020 foi o mais alto dos últimos 22 
anos. No entanto, no segundo semestre do ano, as mortes decorrentes de intervenção 
policial caíram no Rio, como resultado de decisão do Supremo Tribunal Federal que 
suspendeu as operações policiais em favelas durante a pandemia, uma decisão 
emblemática sobre a forma como a segurança pública é conduzida em muitas regiões do 
país. O Governo Federal também tem condições de tomar decisões políticas e formular 
diretrizes para direcionar e conduzir as operações policiais de forma a minimizar a 
letalidade policial e respeitar o princípio de preservação da vida, no entanto, tem se 
omitido quanto a esse problema, mesmo essas mortes representando mais de 10% do 
total de mortes violentas. Também é alarmante o aumento da vitimização destes 
profissionais, sendo parte da mesma política geral de enfrentamento.
 
A situação dos presídios brasileiros, que se configura como um dos principais problemas 
da segurança pública e justiça criminal há anos, já tendo sido reconhecida enquanto um 
“estado de coisas inconstitucional” pelo Supremo Tribunal Federal, agravou-se ainda mais 
com a pandemia e a dificuldade de se respeitar as medidas de isolamento social num 
contexto em que as estruturas são precárias e não há condições de higiene básicas e de 
saúde. A possibilidade do uso de medidas alternativas para superar a realidade do super 
encarceramento no país se torna ainda mais evidente neste contexto de pandemia. No 
âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Departamento Penitenciário 
Nacional apresentou reações ágeis na divulgação e atualização de procedimentos e na 
compra de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), ainda que o desafio de garantir a 
saúde de servidores e custodiados siga enorme nos sistemas superlotados. 
 
Em contraste com a falta de atenção ao desenvolvimento de um plano nacional de 
redução da letalidade violenta, o Governo Federal mostrou que escolhe outras prioridades 
em temas como a flexibilização do acesso a armas. Em janeiro, publicou uma portaria que 
aumentava a quantidade de munições que podem ser compradas por cidadãos, policiais e 
integrantes dos órgãos autorizados. Em abril, já em plena pandemia, o presidente Jair 
Bolsonaro demandou a revogação de três portarias que estabeleciam medidas importantes 
de rastreamento e marcação de armas e munições, sem qualquer justificativa técnica e 
publicou uma segunda portaria, que revogou a de janeiro, aumentando a quantidade de 
munições autorizadas para compra para defesa pessoal, novamente sem qualquer 
fundamentação técnica. 
 
Tanto este aumento do limite de munições quanto a revogação das portarias de 
rastreamento e marcação são objeto de diversos Projetos de Decretos Legislativos e ações 
na Justiça que questionam sua motivação e a correção de seus processos administrativos, 
assim como a interferência pessoal do presidente em assuntos técnicos. Ainda em relação 
ao tema das armas, o governo tentou zerar um dos impostos de importação de armas. Em 
meio ao avanço da pandemia no país, é muito preocupante que o governo dedique seus 
esforços e abra mão de receitas que poderiam ser investidas em serviços públicos para, 
novamente, beneficiar um pequeno grupo de apoiadores armamentistas fartamente 
favorecidos por suas medidas que flexibilizam e enfraquecem a política nacional de 
controle de armas de fogo e munições. Todas essas medidas são objetos de processos na 
Justiça, sendo que a portaria que aumenta o limite de munições e a resolução que zerou o 
imposto de importação de armas estão suspensas por decisões judiciais.
 
Em maio, sob administração do novo ministro André Mendonça, o MJSP criou uma nova 
Secretaria de Gestão e Ensino com potencial para otimizar a gestão do Fundo Nacional de 
Segurança Pública (FNSP) que vem sendo subutilizado. Em 2020, créditos suplementares e 
extraordinários aumentaram o montante inicialmente previsto para o FNSP em quase 
20%, de modo que a dotação total anual alcançou R$ 2,2 bilhões. Neste ano foram 
empenhados 94,6% destes recursos, execução bem superior à verificada em 2019, ano que 
chegou ao final com 60,8% de sua dotação contingenciada. Destaca-se o efeito de decisão 
do STF em dezembro de 2019 que vedou o contingenciamento e determinou o repasse de 
50% do valor aos estados, de modo que se observa em 2020 a reestruturação das ações e 
o aumento da dotação para “Aprimoramento da Segurança Pública Nacional”, que passou a 
representar 56,2% dos recursos do Fundo, e para a nova ação “Implementação de Políticas 
de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade”, que obteve a segunda 
maior rubrica, com 21,4%.
 
Por sua vez, em comparação a 2019, houve em 2020 redução pela metade da proporção 
empenhada para a Força Nacional em relação ao valor total empenhado do Fundo, o que 
sinaliza para efetiva aplicação dos recursos nos estados como provável efeito da decisão 
do STF. Houve, ainda, a criação de ação para enfrentamento da pandemia, à qual foram 
destinados R$ 225,5 milhões, mas dos quais apenas 46,8% foram gastos, apesar da 
emergência sanitária pela qual o país passa. As transferências aos estados e Distrito 
Federal responderam por 60,3% dos gastos, considerando os valores empenhados no ano, 
seguidas pelas Aplicações Diretas, com 38,8%. Chamam atenção os baixíssimos valores 
transferidos aos municípios, que totalizaram apenas 0,3% do empenho do Fundo. Em 
relação à execução orçamentária, fica evidente a altíssima concentração no final do ano, 
visto que até novembro de 2020 apenas 41% do total de recursos previstos para o Fundo 
haviam sido empenhados e apenas em dezembro os valores empenhados chegaram a 
94,6% da dotação total atualizada.
 
O balanço da execução do FNSP em 2020 sinaliza para fragilidades de gestão não só em 
razão das limitações impostas por contingenciamentos financeiros, como observado em 
2019, mas também em razão de dificuldades na execução orçamentária, evidenciadas no 
acúmulo de empenhos realizados no final do ano e na efetivação apenas parcial ou 
mesmo não efetivação do pagamento das despesas empenhadas.
 
Os cursos à distância disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP) para agentes de segurança de todo o país, ainda mais importantes em contexto 
de distanciamento social, foram reduzidos. Apesar disso, como dito anteriormente, a 
criação da nova Secretaria de Gestão e Ensino, a princípio, representa iniciativa positiva e 
já vem reformulando cursos de formação. Iniciativas positivas, como a criação de um 
protocolo de investigação de feminicídios, não são passíveis de análise, uma vez que não 
são públicas. Não é possível conhecer seu teor, como foi sua construção e disseminação, o 
que impossibilita a avaliação sobre seu uso e impacto.
 
As medidas oficiais do governo ainda são tímidas para as necessidade do país no campo 
da Segurança pública e, diante do potencial do Governo Federal, essa timidez, aliada ao 
fato de que o presidente direciona sua energia para as políticas de descontrole das armas, 
e fomenta imbróglios jurídicos, dificulta ainda mais os avanços na área. O Instituto Sou da 
Paz reitera a necessidade do Governo Federal apresentar um Plano Nacional de 
Segurança, reconhecendo o seu importante papel de indutor dessas políticas nos estados. 
Em meio a crise que o país enfrenta por conta da pandemia do novo Coronavírus, e que 
ainda se estende, é ainda mais urgente que o Executivo Federal centre esforços para 
minimizar os impactos dessa crise em todas as esferas da vida pública.

Linha do tempo

DEPEN cria Procedimento Operacional Padrão para controle e prevenção da 
Covid-19 em unidades prisionais

02

Sistema penitenciário
O DEPEN criou um grupo de trabalho para coordenar as respostas à Covid-19 em ambiente 

prisional e divulgou um guia com Procedimentos Operacionais Padrão para as Penitenciárias 
Federais implementarem medidas de controle, prevenção e cuidados em relação ao Covid-19

QUANDO
02/03/2020
 

ASSINADA POR
Departamento Penitenciário Nacional 
Ministério da Justiça e Segurança Pública
 
STATUS
Em vigor 

O QUE ESTÁ EM JOGO
O documento traz medidas 
importantes de aplicação obrigatória, 
como a notificação imediata e o 
isolamento de presos com casos 
suspeitos ou confirmados de Covid-19. 
Até junho de 2020, este guia foi 
atualizado três vezes para incluir novas 
orientações, uma iniciativa positiva 
dado o dinamismo da pandemia. 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 5, DE 17 DE MARÇO DE 2020

03

Covid-19
Autoriza que agentes da saúde acionem forças policiais em casos de descumprimento das medidas 

de prevenção ao Coronavírus, que passam a ser compulsórias

QUANDO
17/03/2020
 

ASSINADA POR
Sérgio Fernando Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde
 
STATUS
Revogada após 72 dias pela Portaria 
Interministerial Nº 9, de 27 de maio de 
2020

O QUE ESTÁ EM JOGO
Com o crescimento do número de 
casos no Brasil, a medida assinada 
pelos então ministros da Saúde e da 
Justiça priorizava a saúde coletiva 
permitindo o uso de forças policiais 
para implementação de medidas 
consideradas fundamentais à 
contenção do contágio.  

Resumo
Os próximos números resumem as 36 medidas que foram mapeadas de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2020 e consideradas destaques. As informações são de publicações 
do Diário Oficial da União (DOU) e do site oficial do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP).

 

94%
Foi a proporção de valores empenhados em relação à dotação total do Fundo Nacional 
de Segurança Pública até dezembro de 2020. Os percentuais empenhados por ação em 
relação à sua dotação foram: 
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Relacionam-se com 
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dentro do MJSP

Das 23 medidas não relacionadas à  pandemia

 

medidas tinham relação com a 
pandemia do novo 
Coronavírus, enquanto 23 não.

Covid-19
Não 63.89%

Sim 36.11%13

dias foram ocupados por André Mendonça na cadeira de Ministro da Justiça e 
Segurança Pública. Sérgio Moro contabilizou 114 dias em 2020, saindo em 24 de abril.250

114 dias

2 dias 250 dias

Sérgio Moro

Fim de semana sem
ministro

André Mendonça
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Das 13  medidas relacionadas à  pandemia
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Ações gerais da 
segurança pública
As medidas com fundo 
azulado foram as 
adotadas  para a área 
da segurança pública 
como um todo,  sem 
relação com a 
pandemia.

Medidas relacionadas
à pandemia
As medidas com fundo 
esverdeado foram as 
adotadas para a 
Segurança Pública 
especificamente em 
decorrência da 
pandemia.

Faróis de avaliação 
Sou da Paz
Medidas sinalizadas com 
o farol vermelho são as 
identificadas como 
retrocesso; em amarelo, 
com resultado incerto; e 
as em verde representam 
avanços.

Legenda
Das 293 medidas mapeadas, 36 delas foram selecionadas como destaques e seguem com uma breve 
ficha técnica e avaliação feita pelo Instituto Sou da Paz no formato de linha do tempo. Durante a 
leitura, considere a seguinte legenda:

Made with



PORTARIA Nº 340, DE 22 DE JUNHO DE 2020

20

Investigação de feminicídios
Criação de um Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio. Fruto do 
Projeto de Prevenção da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ProMulher), da SENASP 

com participação do Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Conselho 
Nacional dos Chefes de Polícia Civil e do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica

 

QUANDO
23/06/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
Apesar de sinalizar uma preocupação 
positiva com o alto grau de 
impunidade desses crimes, a portaria 
estabelece, sem justificativa, que o 
documento seja mantido em sigilo e 
enviado por ofício aos órgãos de 
perícia criminal e polícias civis. Isso 
impossibilita qualquer avaliação sobre 
como este protocolo avança ou não 
em relação ao existente publicado em 
2016, assim como viola o princípio da 
transparência e impede o 
acompanhamento da sua 
implementação. 

 

EDITAL Nº 5/2020

19

Política de drogas
Lançamento de um edital que estabelece uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento da ONU (PNUD/ONU) para implementar a fase piloto do projeto “Tô de Boa - 
Trabalho Orientado de Desenvolvimento Econômico e Biopsicossocial”, para prevenir o 

envolvimento de jovens com o tráfico de drogas

QUANDO
15/06/2020
 

ASSINADA POR
Luiz Roberto Beggiora 
Secretário Nacional de Políticas sobre 
Drogas
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
Iniciativa importante por representar
uma abertura à cooperação com um 
organismo internacional e pela 
atenção às políticas de prevenção, 
ainda muito pouco desenvolvidas 
neste governo. Ainda sem avaliação 
sobre eficácia. 

 

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 15 DE MAIO DE 2020(*)

16

Sistema penitenciário
Dispõe sobre Diretrizes Extraordinárias e Específicas para Arquitetura Penal visando o 

enfrentamento do coronavírus 

QUANDO
20/05/2020
 

ASSINADA POR
Fernando Pastorelo Kfouri
Relator
 
Cesar Mecchi Morales
Presidente do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
Complementando outras medidas do 
DEPEN, a resolução é positiva e levou 
em consideração as manifestações de 
diversas organizações da sociedade 
civil, como o Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais, o Instituto de 
Defesa do Direito de Defesa e a 
Pastoral Carcerária Nacional. Parte das 
determinações reforça que mesmo as 
acomodações temporárias para 
triagem ou isolamento de custodiados 
devem garantir condições humanas e 
sanitárias, proibindo o uso de 
contêineres e outras instalações 
precárias.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 965, DE 13 DE MAIO DE 2020

15

Crédito extraordinário
Abertura de crédito extraordinário em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública

QUANDO
14/05/2020
 

ASSINADA POR
Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República
 
Paulo Guedes
Ministro da Economia
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
O valor total de R$ 408.869.802
destinado ao enfrentamento da Covid-
19 foi dividido entre a Administração
Direta, a Polícia Rodoviária Federal, a
FUNAI, o Fundo Penitenciário 
Nacional e o Fundo Nacional de 
Segurança Pública, avançando em 
relação à distribuição prevista na 
medida provisória no 942.

 

MJSP divulga recomendações de abordagens e utilização de EPIs direcionadas aos 
agentes de segurança

 

10

Covid-19
Lançado um Manual de Ações Para Ocorrências de Atendimento em Casos Suspeitos do COVID-19 

elaborado pela SENASP e voltado às instituições de Segurança Pública

QUANDO
02/04/2020
 

ASSINADA POR
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (SENASP)
Ministério da Justiça e Segurança Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
O MJSP informou que o manual foi 
baseado em ações que as unidades 
federativas já estavam tomando, além 
de conter recomendações da OMS e da 
ANVISA. Apesar de ser um instrumento 
importante na orientação dos 
profissionais estaduais, avaliamos que 
foi publicado sem a agilidade que a 
questão demandava, mais de dois 
meses após o início da escalada de 
casos no país.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 942, DE 2 DE ABRIL DE 2020

09

Abertura de Crédito Extraordinário
Abre crédito extraordinário para a Presidência da República e os ministérios: da Educação; da 

Justiça e Segurança Pública; e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
 

QUANDO
02/04/2020
 

ASSINADA POR
Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República
 
Paulo Guedes
Ministro da Economia
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
Para o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) foi destinado
o crédito de R$ 199,8 milhões. Deste 
valor, R$ 2 milhões são para a 
administração direta, R$ 24 milhões 
para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
e R$ 10,8 milhões para a Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI)  todos 
devendo ser empregados no 
enfrentamento à Covid-19.

PORTARIA Nº 60 - COLOG, DE 15 DE MARÇO DE 2020
 

11

Armas e munições
Dispõe sobre os mecanismos de identificação e marcação das armas de fogo fabricadas no país, 

exportadas ou importadas

QUANDO
16/04/2020
 

ASSINADA POR
General do Exército Laerte de Souza 
Comandante Logístico do Exército
 
STATUS
Revogada após um dia pela Portaria Nº 
62 - COLOG, de 17 de abril de 2020

O QUE ESTÁ EM JOGO
Esta portaria avançava em relação à 
norma até então vigente trazendo 
inovações que tinham o potencial de 
fornecer mais meios de combate a 
novas modalidades de crime, como o 
tráfico de armas montadas ou oriundas 
de kits importados. 

PORTARIA Nº 61 - COLOG, DE 15 DE MARÇO DE 2020

12

Armas e munições
Dispõe sobre mecanismos e marcações das embalagens e dos cartuchos de munições

QUANDO
16/04/2020
 

ASSINADA POR
General do Exército Laerte de Souza 
Santos 
Comandante Logístico do Exército
 
STATUS
Revogada após um dia pela Portaria Nº 
62 - COLOG, de 17 de abril de 2020

O QUE ESTÁ EM JOGO
Somando às outras duas portarias 
promissoras do Exército, esta 
estabelecia novas regras de marcação 
das munições e suas embalagens 
visando aumentar sua rastreabilidade, 
por exemplo, permitindo a marcação 
de lotes menores para compras 
públicas. Este tipo de melhoria atendia 
a atualizações tecnológicas e também 
a recomendações do Ministério Público 
Federal que documentou fragilidades 
no controle do mercado de munições 
após as investigações do caso Marielle 
e Anderson. 

PORTARIA Nº 62 - COLOG, DE 17 DE ABRIL DE 2020

13

Armas e munições
Revogação das Portarias COLOG Nº 46, 60 e 61

QUANDO
17/04/2020
 

ASSINADA POR
General do Exército Laerte de Souza 
Santos
Comandante Logístico do Exército
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
A despeito dos avanços que as 
portarias traziam e de serem resultado 
do investimento público no estudo e 
viabilização das melhorias propostas, 
elas foram revogadas sem nenhum 
parecer ou qualquer explicação 
técnica. Pelo Twitter, o Presidente Jair 
Bolsonaro publicou que elas seriam 
revogadas por não se adequarem a 
seus decretos. Como reação a esta 
revogação, foram apresentados oito 
Projetos de Decretos Legislativos e 
quatro ações no Supremo Tribunal 
Federal.

PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.634/GM-MD, DE 22 DE ABRIL DE 2020

14

Armas e munições
Aumento das quantidades máximas de munições que podem ser compradas por cidadãos, policiais 

e integrantes dos órgãos autorizados pela Lei 10.826/2003

QUANDO
23/04/2020
 

ASSINADA POR
Fernando Azevedo e Silva
Ministro da Defesa
 
Sérgio Fernando Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
STATUS
Suspensa por liminar da Justiça Federal 
de SP

O QUE ESTÁ EM JOGO
Essa portaria revogou aquela 
publicada em janeiro e, novamente 
sem justificativa, aumentou o 
quantitativo de munições permitidas. 
O novo limite de munições padrão 
para cidadãos passou para 600 por ano 
e profissionais de órgãos públicos 
entre 1200 e 1800 por ano, 
quantidades incompatíveis com a 
finalidade destas categorias de registro 
que são de uso exclusivo para defesa 
pessoal. Importante notar que essas 
compras de pessoas físicas não 
recebem marcação de lote e, portanto, 
não são rastreáveis se forem 
desviadas.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 27 DE MAIO DE 2020

17

Covid-19
Revoga a Portaria Interministerial MJSP/MS nº 5, de março de 2020, que permitia o emprego de 
forças de segurança para a garantia da implementação de medidas em prol da saúde coletiva 

durante a epidemia

QUANDO
28/05/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
Eduardo Pazuello
Ministro da Saúde Substituto
 
 
STATUS
Em vigor 
 

O QUE ESTÁ EM JOGO
A revogação se deu com ambas as 
pastas tendo novos ministros e 
alegando a defesa de liberdades 
fundamentais, revendo a anterior 
ponderação de direitos em prol da 
saúde coletiva. 

DECRETO Nº 10.379, DE 28 DE MAIO DE 2020

18

Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública
Dentre seus atos, cria a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (SEGEN), responsável 

por estimular estudos e pesquisas em prol dos profissionais da segurança pública, além de conduzir 
a administração e gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP)

QUANDO
29/05/2020
 

ASSINADA POR
Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República
 
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
Paulo Guedes
Ministro da Economia
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
A medida é potencialmente positiva, se 
resultar em maior eficiência nos 
processos que visa administrar. 

 

PORTARIA Nº 138, DE 23, DE MARÇO DE 2020

08

Fundo Nacional de Segurança Pública 
Foi flexibilizada a utilização dos R$ 107 milhões oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública 
repassados em 2019 para os estados e o Distrito Federal, permitindo que o recurso fosse aplicado 

em ações de segurança e defesa social relacionadas à contenção ao Coronavírus

QUANDO
24/03/2020
 

ASSINADA POR
Sérgio Fernando Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
Dada a emergência de saúde pública, a 
flexibilização foi uma medida 
importante para garantir a utilização 
dos recursos em outras ações 
anteriormente não previstas. A portaria 
estipula que os recursos poderiam ser 
bloqueados se houver identificação de 
desvios ou irregularidades.

 

Painel de monitoramento da Covid-19 do DEPEN

0606

Sistema penitenciário
DEPEN lançou um canal de monitoramento da Covid-19 no sistema penitenciário com três painéis: 

sistemas prisionais brasileiros, sistemas prisionais mundiais, e medidas iniciais adotadas pelos 
estados. Os dados são atualizados conforme o DEPEN os recebe das unidades federativas

QUANDO
19/03/2020
 

ASSINADA POR
Departamento Penitenciário Nacional
Ministério da Justiça e Segurança Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
O mecanismo é importante no quesito 
da transparência, por permitir a 
visualização de informações 
necessárias e identificação de novas 
necessidades.

 

PORTARIA Nº 46 - COLOG, DE 18 DE MARÇO DE 2020

07

Armas e munições
Criação de novo Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército, 

incluindo armas, munições e  explosivos. O novo sistema previa a integração de processos e a 
instituição de novas tecnologias, como código de identificação unificado e mecanismos de leitura 

automatizada 

QUANDO
20/03/2020
 

ASSINADA POR
General do Exército Laerte de Souza 
Santos
Comandante Logístico do Exército
 
STATUS
Revogada após 28 dias pela Portaria Nº 
62 - COLOG, de 17 de abril de 2020

O QUE ESTÁ EM JOGO
A criação deste novo sistema visava 
suprir uma série de fragilidades 
existentes nos sistemas anteriores, 
muitas já documentadas pelo Tribunal 
de Contas da União, como a falta de 
gestão documental e a alta 
suscetibilidade a falhas de segurança. 
A instituição deste novo sistema 
integrado e mais moderno teria o 
potencial de aprimorar a fiscalização 
de produtos controlados desde sua 
fabricação até o uso e eventual 
destruição, contribuindo para o 
combate ao tráfico ilícito e ao crime 
organizado.

 

PORTARIA Nº 135, DE 18 DE MARÇO DE 2020

0605

Sistema penitenciário
A portaria estabelece medidas para evitar a proliferação do Coronavírus no sistema penitenciário, 

sugerindo uma série de medidas para serem adotadas pelos gestores prisionais dos estados
 

QUANDO
18/03/2020
 

ASSINADA POR
Sérgio Fernando Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
Assim como a Portaria Interministerial 
nº 7, foi positiva por trazer ao campo 
normativo as recomendações do Grupo 
de Trabalho do DEPEN. Dentre as 
medidas, estão a limitação de 
transferência de presos, suspensão de 
saídas temporárias e restrição máxima 
de visitas. Este último ponto se 
consolidou em portaria de 24 de 
março que suspendeu visitas, 
atendimentos de advogados, as 
atividades educacionais, de trabalho, 
assistências religiosas e escoltas nas 
penitenciárias federais. A medida foi 
renovada subsequentemente, sendo a 
mais recente publicada em 29/06, com 
validade de 30 dias.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 7, DE 18 DE MARÇO DE 2020

04

Sistema penitenciário
Determina que as medidas de enfrentamento à Covid-19 tomadas pelo Ministério da Saúde devem 

ser adotadas também no âmbito do sistema prisional, listando medidas que devem ser tomadas 
pelos seus agentes

QUANDO
18/03/2020
 

ASSINADA POR
Sérgio Fernando Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
Apesar de ser de difícil implementação 
nos presídios brasileiros, a maioria 
superlotados, a Portaria lista medidas 
importantes, como: monitoramento 
prioritário das condições de saúde de 
custodiados pertencentes a grupos de 
risco, notificação obrigatória de casos 
suspeitos e confirmados, devendo o 
paciente ser informado e isolado em 
local com ventilação, condições de 
higiene e distância mínima de dois 
metros entre os presos, quando não 
possível o isolamento em cela 
individual. 
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PORTARIA Nº 615, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

32

Plano de Dados Abertos
Aprova o Plano de Dados Abertos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para o biênio 

2020/2021

QUANDO
25/11/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
Iniciativa positiva do ponto de vista da 
promoção da transparência pública e 
acesso aos dados públicos em formato 
aberto. Dados Abertos são aqueles 
dados que qualquer pessoa pode 
livremente usá-los, reutilizá-los e 
redistribuí-los. A Aprovação do Plano 
de Dados Abertos está em 
conformidade com legislações 
anteriores sobre o tema, como a Lei de 
Acesso à Informação e a Política de 
Dados Abertos do Governo Federal.

Plano Nacional de Geração de Trabalho e Renda para Pessoas Privadas 
de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional

31

Sistema Penitenciário
Projeto iniciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com parcerias do Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e com a Confederação Nacional de Municípios (CNM)

QUANDO
10/11/2020
 

ASSINADA POR
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Ministério Público do Trabalho (MPT)
Confederação Nacional de Municípios 
(CNM)
 
 
STATUS
Em vigor 
 

O QUE ESTÁ EM JOGO
Iniciativa parece positiva ao prever a 
cooperação e mobilização de diversos 
atores para efetivação de ações de 
empregabilidade e qualificação 
profissional de pessoas presas e 
egressas do sistema prisional, que 
enfrentam dificuldades estruturais para 
se alocarem no mercado de trabalho.

PORTARIA Nº 644, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

33

Fundo Nacional de Segurança Pública
Institui Grupo de Trabalho com objetivo de elaborar proposta de regulamentação para a 

transferência de recursos do Fundo inclusive mediante revisão dos critérios de rateio

QUANDO
27/11/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
É positiva a criação de um Grupo de 
Trabalho para tratar do tema da 
transferência de recursos do Fundo. 
Hoje, metade dos recursos do Fundo 
Nacional de Segurança Pública são 
destinados para o repasse fundo a 
fundo. O Fundo Nacional de Segurança 
Pública representa instrumento 
importante de financiamento de 
políticas de segurança nos estados, 
sobretudo para estados menores, ou 
com menor capacidade arrecadatória. 
É preciso orientar os estados sobre 
esse repasse e também avaliar os 
melhores critérios de distribuição para 
que o acesso aos recursos não seja 
desigual entre os estados.
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SENASP Itinerante

30

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP)
Ação da SENASP com objetivo de percorrer as cinco regiões brasileiras para ouvir as instituições 

locais de segurança pública e apresentar programas estruturantes do Ministério

QUANDO
05/10/2020
 

ASSINADA POR
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
A iniciativa é interessante e representa 
tentativa de maior interlocução com os 
estados, o que é bastante positivo. No 
entanto, destaca-se negativamente 
que tenha iniciado apenas já perto da 
metade do mandato. 

 

DECRETO Nº 10.568, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020

34

Feminicídios
Institui o Comitê Intersetorial do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio

QUANDO
10/12/2020
 

ASSINADA POR
Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República
 
Damares Regina Alves
Ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
A instituição do Comitê representa 
uma iniciativa importante para 
concretização do Plano de 
Enfrentamento ao Feminicídio, 
problema crônico em nosso país e 
agravado por conta da pandemia. No 
entanto, destaca-se negativamente a 
data do decreto pela urgência do tema. 
O governo havia anunciado a entrega 
do Plano para o primeiro semestre do 
ano, mas informou que, por conta da 
pandemia, a entrega foi adiada para 
novembro. No entanto, a duração do 
Comitê estipulada pelo Decreto é de 
dois meses, assim, a entrega do Plano 
será apenas em 2021.

PORTARIA Nº 669, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

36

Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)
Instituição do Programa de Compras Eficientes para o SUSP - ComprasSUSP

QUANDO
17/12/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
Iniciativa que pode acelerar a 
execução do orçamento do Fundo 
Nacional de Segurança Pública (FNSP), 
com recursos repassados da União 
diretamente aos estados, 
representando maior racionalidade e 
eficiência no processo de compras.  

QUANDO
08/12/2020
 

ASSINADA POR
Marcelo Pacheco dos Guaranys 
Presidente do Comitê-Executivo de 
Gestão Substituto
 
STATUS
Suspensa por liminar concedida 
pelo ministro do STF Edson Fachin

O QUE ESTÁ EM JOGO
Em meio ao avanço  da pandemia no 
país, é muito preocupante que o 
governo dedique seus esforços e abra 
mão de receitas que poderiam ser 
investidas em serviços públicos para, 
novamente, beneficiar um pequeno 
grupo de apoiadores armamentistas 
fartamente favorecidos por suas 
medidas que flexibilizam e 
enfraquecem a política nacional de 
controle de armas de fogo e munições.

Armas
Reduz à zero alíquotas de importação de revólveres e pistolas

RESOLUÇÃO GECEX Nº 126, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020

35

O QUE ESTÁ EM JOGO
O objetivo do Comitê é avaliar o 
projeto-piloto do Programa Em frente, 
Brasil e pensar sua continuidade. É 
uma ação importante de 
monitoramento e avaliação da política. 
No entanto, é preciso destacar a baixa 
expansão do Programa, que poderia 
ter ganhado maior atenção no seu 1º 
ano de implementação.

QUANDO
24/09/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública
 
STATUS
Em vigor

Em frente, Brasil
Institui o Comitê da Fase 2 do Projeto Estratégico "Em Frente, Brasil" e define suas atribuições

PORTARIA Nº 538, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

29

QUANDO
24/09/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
O Programa "Brasil MAIS" poderia 
representar iniciativa positiva de uso 
de tecnologia para monitoramento de 
ilícitos ambientais, mas vem sendo 
avaliado com cautela por especialistas 
que consideram suficientes os 
trabalhos já realizados pelo INPE - o 
órgão sequer foi consultado para 
criação do referido programa.

Geotecnologia
Institui o Programa "Brasil MAIS"

PORTARIA Nº 535, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

 28

QUANDO
18/08/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
A instituição do Grupo de Trabalho 
para tratar sobre a temática representa 
iniciativa positiva a priori. O grupo tem 
como objetivo formular proposta para 
um Plano Nacional de Inteligência de 
Segurança Pública que deve ser 
entregue ao ministro da pasta em 60 
dias a partir da publicação da Portaria.

27

Inteligência
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para a instituição da Política Nacional de Inteligência 

de Segurança Pública (PNISP) e da Estratégia Nacional de Inteligência de Segurança Pública 
(ENISP) e para a elaboração do Plano Nacional de Inteligência de Segurança Pública (PLANISP)

 PORTARIA Nº 463, DE 16 DE AGOSTO DE 2020

QUANDO
30/07/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
Medida importante do ponto de vista 
da transparência pública. A portaria 
estabelece procedimentos relativos à 
divulgação de informações por meio 
de transparência ativa no âmbito do 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública. A transparência ativa consiste 
na divulgação de informações de 
interesse coletivo ou geral, 
independentemente de requerimentos 
da sociedade.

Transparência
Dispõe sobre a divulgação de informações por meio de transparência ativa no âmbito do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública

PORTARIA Nº 369, DE 29 DE JULHO DE 2020
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QUANDO
23/07/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
A Portaria revoga as exigências de 
controle e rastreabilidade de armas e 
munições adquiridas pela Força 
Nacional anteriormente estabelecidas 
pela Portaria 389. 

Armas e munições
Altera portaria que dispõe sobre o tipo de arma de porte semiautomática e o seu calibre, bem 

como os requisitos técnicos mínimos e os critérios de aceitação para a sua aquisição e emprego 
no âmbito da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública

PORTARIA Nº 423, DE 22 DE JULHO DE 2020

23
PORTARIA Nº 389, DE 13 DE JULHO DE 2020

Covid-19
Define o tipo da arma de porte semiautomática e o seu calibre, bem como os requisitos técnicos 
mínimos e os critérios de aceitação para a sua aquisição e emprego no âmbito da Diretoria da 

Força Nacional de Segurança Pública

QUANDO
14/07/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança 
Pública
 
STATUS
Revogada pela Portaria Nº 423, de 
22 de julho de 2020

O QUE ESTÁ EM JOGO
A Portariaria estabelece em seu anexo 
exigências técnicas relacionadas ao 
controle e à rastreabilidade de 
armamentos adquiridos pela Força 
Nacional de Segurança Pública.

24

 

LEI Nº 14.023, DE 8 DE JULHO DE 2020

22

Profissionais da Segurança Pública 
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar a adoção de medidas 

imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao 
controle de doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019

QUANDO
09/07/2020
 

ASSINADA POR
Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República
 
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
Eduardo Pazuello
Ministro da Saúde
 
Damares Regina Alves
Ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
A lei representa iniciativa positiva para 
a garantia de proteção aos 
profissionais que atuam na linha de 
frente no combate à pandemia da 
Covid-19, entre eles os profissionais da 
segurança pública

 

LEI Nº 14.022, DE 7 DE JULHO DE 2020

21

Violência doméstica
Dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e de 

enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com 
deficiência durante a pandemia

QUANDO
08/07/2020
 

ASSINADA POR
Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República
 
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança Pública
 
Damares Regina Alves
Ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos
 
STATUS
Em vigor

O QUE ESTÁ EM JOGO
A pandemia do coronavírus trouxe uma 
série de desafios para o enfrentamento 
à violência doméstica. Os casos de 
feminicídio, por exemplo, aumentaram 
durante a pandemia. Pessoas em 
situação de vulnerabilidade como 
crianças, idosos, mulheres e pessoas 
com deficiência demandam políticas 
públicas específicas para esse período. 
É necessário o estabelecimento de 
medidas que visam coibir a violência 
contra esses grupos e a aprovação da 
lei é representa um esforço positivo 
nesse sentido.

O QUE ESTÁ EM JOGO
O acolhimento de crianças e
adolescentes com problemas 
relacionados ao uso de drogas em 
comunidades terapêuticas é alvo de 
críticas de especialistas e a medida foi 
amplamente rejeitada por diversas 
instituições de saúde e de defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes. A 
Defensoria Pública da União, junto 
com as Defensorias de outros 14 
estados, enviaram Recomendação 
Conjunta ao MJSP e ao CONAD 
solicitando a nulidade da Resolução. 
As principais críticas são  a ausência de 
amparo legal deste tipo de medida, até 
pela inexistência de classificação legal 
da natureza desses equipamentos, 
como também a dissonância com 
diversos princípios basilares do ECA, 
além  do fato de que o CONANDA 
sequer foi consultado, ou participou 
das discussões e articulações para 
elaboração desta resolução.

QUANDO
28/07/2020
 

ASSINADA POR
André Luiz de Almeida Mendonça
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública
 
STATUS
Em vigor

Política de drogas
Regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad) o 
acolhimento de adolescentes com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependência do 

álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 24 DE JULHO DE 2020
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