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Com a aproximação das eleições 

e do término do mandato fede-

ral iniciado em 2019, o Instituto 

Sou da Paz vem apresentar uma 

análise de medidas impulsiona-

das pelo governo federal na área da segurança 

pública entre 2019 e junho de 2022.

Entendemos que a atuação federal no campo 

da segurança tem um papel fundamental não 

só na garantia da ordem pública e na indução 

de políticas junto às unidades federativas, mas 

também na afirmação do Estado de Direito e 

na manutenção do equilíbrio entre os poderes 

constituídos e da estabilidade democrática. 

Partimos do pressuposto de que, desde sua 

concepção, as políticas públicas devem refletir 

e sustentar o comprometimento com a demo-

cracia, assim como estar baseadas em práticas 

bem-sucedidas, que tenham resultados reco-

nhecidos na prevenção da violência e no en-

frentamento da criminalidade. 

Partindo do monitoramento das iniciativas 

lançadas pelo executivo, especialmente aque-

las formalizadas no Diário Oficial da União, tais 

como projetos, programas, ações e medidas 

normativas, definimos eixos prioritários para 

compor uma análise da política federal de se-

gurança pública ao longo desses 3,5 anos de 

mandato. Procuramos identificar em que sen-

tido as propostas caminharam tendo por hori-

zonte a promoção de uma segurança pública 

democrática e efetiva. 

É preciso notar que, do ponto de vista da nor-

malidade democrática, a presente gestão fe-

deral foi marcada por investidas que recorren-

temente geraram conflitos entre os poderes 

e interferências indevidas no funcionamento 

das instituições públicas. Na área da seguran-

ça pública, observam-se iniciativas que parti-

ram sobretudo da Presidência e do Ministério 

da Justiça e Segurança Pública e afetaram a 

autonomia de instituições bem como modi-

ficaram, por meios questionáveis, normas e 

procedimentos que regulam aspectos centrais 

das políticas de segurança no país. 

Em primeiro lugar, o Ministério da Seguran-

ça Pública, que havia sido criado pela gestão 

anterior em 2018 em consonância com o lan-

çamento da Política Nacional e instituição do 

Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), 

foi integrado à pasta do Ministério da Justiça. 

Como órgão que conta com mais de vinte áre-

as de competência, desde 2019 o Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (MJSP) responde 

pela coordenação do SUSP, cuja implementa-

ção é ponto estratégico da política nacional. 

Ainda que os esforços para avançar nesse sen-

tido já fossem desafiadores, em 2020 o MJSP 

foi questionado por investir em ações como 

a elaboração de um “dossiê antifascista”, que 



4

produziu informações para monitorar o perfil 

de 579 servidores federais e estaduais de se-

gurança,  além de professores universitários, 

identificados como integrantes de um movi-

mento antifascismo de oposição ao governo 1. 

Elaborado por meio de sua nova Secretaria de 

Operações Integradas (Seopi), à qual compe-

tem atividades de inteligência e operações 

policiais, o dossiê configurou desvio de finali-

dade e violação da Constituição, de modo que 

esses atos do MJSP foram suspensos cautelar-

mente em 2020 e julgados inconstitucionais 

pelo Supremo Tribunal Federal em 2022 2.

No mesmo sentido, destacam-se tendências 

de centralização do poder e de violação da 

autonomia institucional de órgãos como a Po-

lícia Federal e o Exército, em um movimento 

que afeta o funcionamento das organizações 

e o direcionamento das políticas de segurança 

delas dependentes. Em 2020, algumas substi-

tuições e indicações para cargos dirigentes da 

Polícia Federal, tais como a superintendência 

da PF no Rio de Janeiro e a direção geral da 

instituição ou a interferência da presidência 

em investigações em curso conduzidas pela 

PF, geraram reações de partidos, sociedade ci-

vil, associações de classe da PF contra a inge-

rência política e chegaram a ser questionadas 

no Supremo Tribunal Federal. Essas interferên-

cias ocorreram em contexto de investigações 

em curso sobre movimentações financeiras 

suspeitas e sobre esquemas de propagação 

de fakenews que envolviam familiares do pre-

sidente da república, resultaram na abertura 

de inquérito sobre possível interferência na PF 

por parte da presidência e motivaram o pedi-

do de demissão do então ministro da justiça 

Sergio Moro. Assim também, em 2021, chamou 

a atenção a substituição do superintendente 

da PF no Amazonas após este encaminhar 

pedido de investigação do então ministro do 

meio ambiente por dificultar a fiscalização 

ambiental e proteger interesses privados em 

prejuízo da proteção ambiental, mais um caso 

de reestruturação interna dos cargos em pre-

juízo da autonomia institucional que contraria 

o propósito da política pública.

Desde 2019, houve cinco mudanças na dire-

ção-geral da PF, uma rotatividade sem pre-

cedentes desde a década de 1990. Quando da 

última nomeação, a Associação Nacional dos 
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1  https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/08/16/mendonca-age-para-evitar-desgastes-no-stf-com-
dossie.htm

2 Voto da relatora, ministra Cármen Lúcia, em julgamento da ADPF/2020 realizado pelo STF em maio de 2022, declarou 
“inconstitucionais atos do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a 
vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais 
identificados como integrantes de movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando 
nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se”.
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Delegados de Polícia Federal e a Federação 

Nacional dos Delegados de Polícia Federal di-

vulgaram nota de boas-vindas ao novo diretor-

-geral, mas chamaram atenção para a impor-

tância de  “pontuar que sucessivas trocas no 

comando da instituição geram consequências 

administrativas e de gestão, que podem pre-

judicar a celeridade e a continuidade do traba-

lho de excelência apresentado pela PF” (ADPF 

e FENADEPOL, 25/02/2022).

Outro caso de ingerência ocorreu em abril de 

2020 e envolveu as Forças Armadas. Por deter-

minação emanada pela conta do Twitter do 

presidente, de modo voluntarista e sem justi-

ficativa fundamentada, foram revogadas três 

portarias do Exército que tratavam de marca-

ção e rastreabilidade de armas, munições e ex-

plosivos, ao que se seguiu a exoneração do di-

retor de Fiscalização de Produtos Controlados 

do Exército3. As portarias revogadas concreti-

zavam princípios estabelecidos pelo Estatuto 

do Desarmamento em relação aos produtos 

controlados pelo Exército, como as armas e as 

munições. O Ministério Público Federal abriu 

procedimentos de investigação para apurar a 

conduta e questionamentos foram feitos na 

Justiça Federal, Supremo Tribunal Federal e 

Tribunal de Contas da União, visto que a inter-

ferência em atos de exclusividade do Exército 

configura violação de competência4.

Por sua vez, o Ministério da Justiça e Seguran-

ça Pública possibilitou a participação da Polí-

cia Rodoviária Federal em operações conjun-

tas com outros órgãos, integrantes do SUSP 

• Maurício Valeixo  
01/01/2019 a 24/04/2020

• Alexandre Ramagem  
nomeado em 28/04/2020 
posse suspensa pelo STF

• Rolando Alexandre de Souza  
04/05/2020 a 07/04/2021

• Paulo Maiurino  
07/04/2021 a 25/02/2022

• Marcio Nunes de Oliveira  
25/02/2022 - atual

DIRETORES-GERAL DA PF 
DESDE 2019

BALANÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
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3  Em sua carta de despedida, o General do Exército Eugênio 
Pacelli sugeriu que sofreu pressão e não atendeu a inte-
resses que poderiam afetar a ‘tranquilidade da segurança 
nacional’: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/29/
em-carta-de-despedida-general-diz-nao-poder-atender-
-interesses-pontuais-sobre-controle-de-armas-e-munico-
es.ghtml

4  https://www.cnnbrasil.com.br/politica/ministerio-publico-
federal-aponta-interferencia-de-bolsonaro-no-exercito/
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e outros, por meio das portarias nº 379/2019 e 

nº 42/2021 (esta revogou a anterior). Com base 

na primeira, a PRF passou a participar de in-

cursões policiais excedendo suas atribuições 

ao se envolver em atividades de investigação, 

colidindo com atribuições da Polícia Federal e 

atuando para além das rodovias federais. Ain-

da que a segunda portaria tenha restringido 

o alcance da primeira, a corporação segue 

atuando em operações policiais de caráter in-

vestigativo que se afastam de sua atribuição 

primordial, como as realizadas junto à Polícia 

Militar do Rio de Janeiro em 2022 e em Mi-

nas Gerais em 2021, as quais resultaram em 

grande número de vítimas fatais. Em outro 

caso que gerou grande repercussão, a ação da 

PRF em um município sergipano resultou na 

morte sob tortura por asfixia de um cidadão 

que sofria de transtorno mental e foi aborda-

do sem capacete em trânsito de motocicleta. 

A abordagem, além de não seguir protocolos, 

revelou mimetização de práticas policiais abu-

sivas que são recorrentes em áreas periféricas 

e praticadas sobretudo contra a população ne-

gra. A medida, que permanece em vigor mes-

mo depois de questionada na justiça em razão 

de extrapolar as competências da PRF frente à 

previsão constitucional, é um exemplo de des-

virtuamento de finalidade de uma instituição 

federal a partir da ampliação de poderes im-

pulsionada pelo governo federal.

O caso é exemplar porque ocorre em um 

contexto de fragilização das políticas de se-

gurança no trânsito, em que mecanismos de 

controle e de prevenção de acidentes, como 

utilização de radares de velocidade nas rodo-

vias, segurança veicular infantil e obrigatorie-

dade de uso de capacetes pelos motociclistas, 

são afrouxados e mesmo desrespeitados a 

partir de determinações e ações do governo 

federal e da própria pessoa do presidente. Ao 

mesmo tempo, a instituição responsável pela 

segurança do trânsito nas rodovias federais se 

afasta de sua missão central ao se envolver em 

operações tipicamente policiais com resulta-

dos no mínimo questionáveis e ainda contra-

ria sua função constitucional ao negligenciar 

a aplicação de medidas fundamentais para a 

segurança no trânsito. Cabe ressaltar que não 

se trata de reduzir a atuação dos valorosos po-

liciais rodoviários federais a estes casos, mas 

de chamar atenção para a cooptação da PRF 

de cima para baixo, o que traz graves preju-

ízos à autonomia institucional e, consequen-

temente, às políticas públicas pelas quais é 

responsável.

Paralelamente a esses movimentos, partiram 

do executivo federal investidas de favoreci-

mento direcionadas às corporações policiais, 

entre as quais se destacam as insistentes pro-

BALANÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO FEDERAL
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postas de alteração na legislação penal que, 

desde 2019, buscam ampliar o entendimento e 

as situações de excludentes de ilicitude, como 

a legítima defesa, em ações policiais - o que, 

na prática, resultaria em maior impunidade de 

abusos e crimes cometidos por agentes da se-

gurança pública. Foram também promovidas 

medidas que trazem benefícios aos profissio-

nais da segurança pública, com destaque para 

a criação do Programa Habite Seguro para 

subsidiar a aquisição de imóvel e acesso à mo-

radia para esses profissionais. Instituído por 

medida provisória e por decreto em setembro 

de 2021, foi inserido como nova ação no orça-

mento do Fundo Nacional da Segurança Pú-

blica em novembro contando com recursos 

advindos da abertura de crédito especial 5. Não 

se trata de questionar o mérito mas a inserção 

de uma ação de subvenção mais propriamen-

te de política habitacional de modo apressado 

no orçamento do FNSP. Em março de 2022 foi 

sancionada a lei 6 que consolida a instituição 

do programa, que por sua vez seguiu com do-

tação maior em 2022 e passou a representar 

5% do orçamento global do FNSP (dos quais 

29% foram gastos até junho de 2022). Por sua 

vez, até o final do primeiro semestre, nenhum 

gasto foi efetivado com Promoção da Qualida-

de de Vida e Valorização dos Profissionais de 

Segurança Pública, medida desde muito ins-

tituída e que contou com quase 10% do orça-

mento do FNSP em 2022.  

Nesse contexto de ampliação e centralização 

de poderes, houve um recorrente atropelo da 

legislação por parte do executivo federal que, 

por meio da edição de numerosas e por vezes 

conflituosas medidas normativas, ensejou a 

desconstrução de políticas públicas que foram 

implementadas ao longo das gestões federais 

anteriores. No campo da segurança, o caso 

mais contundente diz respeito à política de 

controle de armas, que deveria ser prioridade 

absoluta de uma política nacional de seguran-

ça comprometida com a redução e a preven-

ção da violência. 

O Brasil é marcado por altas taxas de homi-

cídio e o enfrentamento dessa violência letal, 

que vitima de modo desigual a população jo-

vem, negra e periférica, é um desafio que se 

impõe aos governantes e exige políticas inter-

setoriais, articulação política entre os governos 

e ações integradas nos três níveis da federação. 

Mas um dado é certo: em sua grande maioria 

(7 em cada 10), os homicídios são provocados 

por arma de fogo e este instrumento é um 

fator de risco de morte violenta amplamente 

reconhecido por pesquisas e organismos que 

atuam em prol da redução da violência letal, 

de modo que a promoção de uma política res-

BALANÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO FEDERAL

5 Lei Nº 14.244, de 19 de novembro de 2021 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.

6  Lei Nº 14.312, de 14 de março de 2022 - Institui o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da 
Segurança Pública (Programa Habite Seguro); e altera as Leis 8.677, de 13 de julho de 1993, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 
11.124, de 16 de junho de 2005, e 11.977, de 7 de julho de 2009.
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ponsável de controle de armas se impõe como 

primordial em uma agenda federal de políti-

cas de segurança que se pretenda legítima.

Ainda que a violência armada atinja sobretudo 

os homens em espaços públicos, chama aten-

ção a presença da arma de fogo no ambiente 

doméstico quando da vitimização de mulhe-

res: ¼ das mulheres assassinadas com arma 

de fogo sofreram a violência armada dentro 

de casa e, no caso de mulheres que sofreram 

alguma agressão (não fatal) com arma de fogo 

e foram atendidas em unidades de saúde, a 

maior parte (40%) sofreu a violência dentro de 

casa. Para além de episódios de agressão físi-

ca, a arma de fogo é também utilizada em epi-

sódios de violência psicológica e sexual contra 

mulheres 7. Esses dados apontam para o risco 

da arma de fogo no agravamento da violência 

doméstica e da violência baseada em gênero. 

Em média, o país registrou aproximadamente 

40 mil vítimas fatais da violência armada por 

ano na década 2011-2020 e um custo SUS de 

37,8 milhões por internações relacionadas a 

agressões por arma de fogo neste último ano 8.

Desde 2019, dezenas de atos normativos in-

fralegais alteraram substantivamente a regu-

lamentação da Lei 10.826/2003, Estatuto que 

dispõe sobre registro, posse e comercialização 

de armas de fogo e munição no país. Em um 

fluxo de publicações e revogações que revela-

ram falta de transparência e de fundamenta-

ção técnica em relação ao seu mérito, as su-

cessivas alterações resultaram na facilitação 

dos processos de aquisição, registro, posse e 

porte de armas de fogo e de munição pelos 

cidadãos comuns e outras categorias - como 

colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) 

e servidores públicos -, e ampliaram a quanti-

dade e a potência de armas e munições de uso 

permitido a serem adquiridos, incluindo tipos 

que antes eram classificados como de uso res-

trito (como fuzis). Também retrocederam nos 

mecanismos de fiscalização de produtos con-

trolados pelo Exército, que respondem pela 

classificação, regulamentação, identificação 

e marcação de produtos controlados, entre os 

quais estão armas de fogo e munições. Entre 

revogações e novas determinações verifica-

ram-se por vezes direcionamentos contradi-

tórios e mesmo lacunas que causam insegu-

rança jurídica nos órgãos responsáveis por sua 

aplicação. 

Das mais de 40 medidas, que contam 17 decre-

tos além de portarias, instruções normativas e 

resoluções, a grande maioria representa retro-

BALANÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO FEDERAL

7  O papel da arma de fogo na violência contra a mulher. Instituto Sou da Paz, julho de 2021. Disponível em: https://soudapaz.
org/o-que-fazemos/mobilizar/sistema-de-justica-criminal-e-seguranca-publica/participacao-no-debate-publico/controle-de-
armas/?show=documentos#4977-3

8  Custos da violência armada. Instituto Sou da Paz, 2021. Disponível em: https://soudapaz.org/o-que-fazemos/mobilizar/sistema-
de-justica-criminal-e-seguranca-publica/participacao-no-debate-publico/controle-de-armas/?show=documentos#5706-3
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cesso em relação a uma política responsável 

de controle de armas. No quadro ao lado, a 

síntese das alterações que mais prejudicaram 

o controle de armas no país, e cujas consequ-

ências danosas podem se estender por muito 

tempo caso não sejam revertidas.

Apesar de importantes, foram poucas as ações 

do Legislativo e Judiciário que barraram por-

tarias e decretos. Entre elas podemos men-

cionar a ação do PSOL na Justiça Federal, que 

conseguiu anular o segundo aumento na cota 

de munições para civis de 200 para 600 muni-

ções. Em resposta à ação proposta pelo PSB, 

o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu 

por liminar a isenção de impostos para im-

portação de revólveres e pistolas. Também 

no Supremo a Ministra Rosa Weber concedeu 

liminar anulando parcialmente alguns itens 

dos quatro decretos publicados às vésperas do 

Carnaval de 2021.

No Congresso, a ação mais importante foi a 

aprovação de projeto de decreto legislativo no 

Senado (PDL 233/20199) que forçou o presiden-

te a recuar e revogar o decreto 9.785, de maio 

de 2019. No entanto, demais contraposições 

do Judiciário estão interrompidas, pois todas 

as ações relativas ao tema de armas foram sus-

pensas após um pedido de vista do ministro 

Kassio Nunes, que ocorreu em setembro de 

2021 e desde então travou o prosseguimento 

do julgamento no STF 10.

As consequências da flexibilização do contro-

le de armas logo se apresentaram, com o au-

mento vertiginoso do número de armas em 

circulação na sociedade brasileira assim como 

de seu extravio para o mercado ilegal.

• Retirada de exigências legais para compra de 
armas por decreto, como a comprovação de 
necessidade para comprar armas.

• Aumento dos limites quantitativos para compra 
de armas e munições.

• Reapresentação de requisitos (antecedentes 
criminais,  teste psicológico, etc),  que no 
primeiro regulamento da lei era de 3 anos, 
passou para 10 anos.11

• CACs receberam uma série de facilitações 
para acessar armas de calibre restrito e portar 
armas nas ruas (porte de trânsito)

• Reduções de impostos industriais  e de 
exportação (o de importação teve a redução 
barrada na justiça).

• Liberação para que clubes de tiro recebam não-
membros e comercializem munições próprias, 
com possibilidade menor de rastreamento.

• Mudança nas classif icações de produtos 
controlados pelo Exército (dispensando o controle 
sobre vários itens, como carregadores de alta 
capacidade); e aumento de 4 vezes na potência 
das armas liberadas para civis, permitindo armas 
que antes só estavam disponíveis para forças de 
segurança (9mm, .40, etc).

• Precarização dos bancos de dados de armas e não 
comunicação entre os bancos (SIGMA e SINARM).

• Piora nos protocolos de marcação e rastreabilidade 
de armas e munições (que incluia a marcação de 
munições de CACs por lote, facilitando o rastreio), 
por iniciativa do Presidente, que ordenou a 
revogação das portarias do Exército em abril de 
2020.

• Atraso de mais de 2 anos na implantação do 
Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos 
Controlados pelo Exército (SisNaR).

ACESSO A ARMAS (ESTATUTO)

COMÉRCIO DE ARMAS E MUNIÇÕES

PRODUTOS CONTROLADOS  
PELO EXÉRCITO

BALANÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DO GOVERNO FEDERAL

9  Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136635

10  Em 05/09/2022 o ministro do STF Edson Fachin, diante da estagnação no pedido de vistas, concedeu liminares sobre as ações. As decisões não 
revogam os decretos publicados desde 2019, mas anulam alguns pontos tendo em vista conter o descontrole. Assim, retoma a exigência de 
demonstração de efetiva necessidade como requisito para a concessão de posse e porte da arma de fogo;  limita a quantidade de armas de fogo 
que pode ser adquirida por CACs e de munições que pode ser adquirida por civis e outras categorias com porte; e condiciona a autorização de 
aquisição de armas de calibre restrito ao interesse da segurança pública ou da defesa nacional, excluindo atividades de lazer como tiro esportivo, 
caça e coleção.

11  Em fevereiro de 2022 o Conselho Federal de Psicologia editou uma resolução que detalha as diretrizes dos testes psicológicos, em que também 
limita a validade do laudo em 2 anos. Diretriz esta que se contrapõe e mostra a inadequação do longo prazo de validade de registro de 10 anos 
determinada nos decretos de armas promulgados pelo executivo federal.
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12  Não incluem as armas institucionais das polícias e as armas que estão em empresas de segurança e nos estoques das lojas e 
fábricas.

13 https://veja.abril.com.br/brasil/furto-e-roubo-de-armas-tem-alta-em-meio-a-politica-belicista-de-bolsonaro/

344 mil para

810 mil armas

Salto de 

registradas em mãos de 
cidadãos comuns e por 
servidores civis, como 
policiais e agentes federais

Salto de 350 mil para mais de 

registradas em acervos 
de CACs (até jul./2022)

1 milhão de armas

Aumento da
potência e da 
quantidade de armas 
permitidas para aquisição 
por CACs (até 60 armas 
para atiradores, 30 para 
caçadores e sem limite 
para colecionadores)

Aumento da
infiltração do crime 
organizado com objetivo 
de adquirir armamentos 
legalmente, envolvendo 
facções criminais em 
vários estados 

Aumento dos
desvios de armas do arsenal 
de CACs para a criminalidade: 
a média de armas desviadas 
quadruplicou de 32 armas 
por mês em 2015 para 112 em 
julho de 2022¹³

Fonte: Dados da Polícia Federal e do Exército obtidos pelos Institutos Sou da Paz e Igarapé.

1 milhãoMais de 
de novas armas 
particulares registradas 
desde 2019

994 milhões

entre 2019 e jun/2022

de munições 
comercializadas

CONSEQUÊNCIAS DO ENFRAQUECIMENTO DO 
CONTROLE DE ARMAS NO PAÍS

78%

Total de 2,3 milhões 

até nov/2021,
um aumento de

de armas registradas

em relação a 2018

4x mais
pessoas registradas como 
caçadores, atiradores e 
colecionadores, com 673 
mil CACs com registro ativo 
para acesso a armamentos, 
pesados inclusive (até 
jul./2022).¹²
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Diante de tantos desafios que o país enfren-

ta na área da segurança pública, a falta de 

compromisso com uma política responsável 

de controle de armas é inaceitável. Se tantos 

esforços vêm sendo empregados para facili-

tar o acesso a armas de fogo, por outro lado o 

enfrentamento da criminalidade violenta não 

contou com o mesmo empenho. Em 2019, o 

Programa Nacional de Enfrentamento à Crimi-

nalidade Violenta - Em Frente Brasil (PNECV) 

foi lançado como projeto estratégico do MJSP 

com objetivo de “reduzir os indicadores de 

criminalidade violenta de territórios selecio-

nados, em síntese, por meio da intensificação 

dos mecanismos de prevenção social e da mo-

dernização dos modelos de atuação dos sis-

tema policial e de justiça criminal, a partir de 

metodologias modernas de governança e ges-

tão com articulação de órgãos e instituições 

nas três esferas de governo” 14. O programa 

teve início com um piloto aplicado em apenas 

5 municípios com objetivo de testar e aprimo-

rar o desenho do projeto para, em seguida, 

ampliar a sua implementação para um grupo 

de 120 municípios definidos como prioritários 

em relação às taxas de letalidade violenta.

Mesmo com escopo de cidades muito tímido15, 

após a primeira fase de repressão qualificada, 

com emprego de forças tarefas da Força Nacio-

nal de Segurança Pública em apoio aos órgãos 

de segurança locais, o piloto implementado 

nos municípios de Ananindeua (PA), Cariaci-

ca (ES), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José 

dos Pinhais (PR) não avançou expressivamen-

te para a segunda fase de prevenção social. 

Segundo avaliação da Controladoria-Geral da 

União, “na prática, verificou-se que não houve 

a implementação das ações socioeconômicas 

da Fase 2” (CGU, 2020, p. 52). 

O projeto foi baseado em boas referências e 

reconhecido positivamente por especialistas 

como uma iniciativa promissora, com institui-

ção de comitês de gestão e de parcerias com 

os governos dos estados participantes do pi-

loto, e apresentou bons resultados iniciais. 

Porém, sua formalização foi parcial, com foco 

na primeira fase e não na segunda, conforme 

avaliado pela Controladoria-Geral da União 

(2020), que também apontou outros obstá-

culos à efetivação de um programa nacional, 

como a falta de definição de recursos desde 

sua concepção, ausência ou lacunas de infor-

mações públicas sobre metas, indicadores e 

mecanismos de prestação de contas que, por 

sua vez, são elementos essenciais para fazer o 

monitoramento e permitir o direcionamento e 

institucionalização do programa (CGU, 2020).

Desse modo, observa-se que não só o piloto 

não avançou como o programa nacional, que 

deveria alcançar os 120 municípios mais vio-

BALANÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO FEDERAL

14 Relatório de Avalição do Projeto Piloto Em Frente Brasil. Controladoria-Geral da União, Relatório de Avaliação 829819, 29/12/2020.

15  Os 5 municípios escolhidos para o programa concentravam em seus territórios apenas 2,4% dos homicídios no país em 2017. 
Nem mesmo neste escopo tão restrito conseguiram implementar todas as fases do programa.
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lentos em um cenário de 5,5 mil municípios 

brasileiros, não foi implementado16. A despeito 

dos investimentos nos dois anos iniciais e do 

interesse dos governos estaduais, seguiu-se 

um desmantelamento das ações. De fato, nem 

mesmo um projeto nacional, que incorporas-

se as sugestões da avaliação da CGU, foi lan-

çado, e o programa se perdeu entre as trocas 

de titulares do MJSP, atestando o fracasso de 

uma política nacional de prevenção e enfren-

tamento da criminalidade violenta, embora 

este seja um objetivo estratégico da Política 

Nacional de Segurança Pública.

A seguir, de maneira mais geral, outros aspec-

tos observados na presente análise que inte-

gram o campo da segurança pública. 

Em termos de gestão, a instituição do Plano 

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

2021-2030 (Decreto nº 10.822/2021) detalhou 

metas e indicadores referentes aos objetivos 

da Política Nacional de Segurança Pública 

e Defesa Social (Lei 13.675/2018). Chamou a 

atenção, porém, a supressão do indicador de 

mortes por intervenção legal assim como a 

não desagregação do indicador de feminicí-

dio dentre as mortes de mulheres no grupo de 

mortes violentas, não correspondendo ao pre-

visto na Política Nacional, que especifica os in-

dicadores de feminicídios e de mortes decor-

rentes de intervenções na segurança pública, 

entre outros que são relacionados ao seu obje-

tivo estratégico de redução dos homicídios e 

outros crimes violentos letais.

Em relação à gestão da informação sobre se-

gurança pública, o Sistema Nacional de In-

formações de Segurança Pública, Prisionais, 

de Rastreabilidade de Armas e Munições, de 

Material Genético, de Digitais e de Drogas (Si-

nesp) consta como uma das fontes de dados 

para monitoramento da Política Nacional as-

sim como de projetos estratégicos do MJSP. 

Ao longo da última década o Sinesp vem re-

cebendo continuamente investimentos do 

Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) 

e se desdobrou em diferentes ferramentas de 

gestão junto às unidades federativas e volta-

das à publicização da informação em âmbito 

nacional. Nota-se, porém, menos transparên-

cia em 2022 em relação aos anos anteriores, na 

medida em que a disposição do Sinesp no site 

do MJSP está bastante desorganizada, dificul-

tando o acesso aos dados abertos e ao painel 

de dados sobre ocorrências criminais em nível 

nacional, estadual e municipal.

BALANÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO FEDERAL

16  De 2021 para frente, restam medidas relativas ao emprego ou prorrogação das forças-tarefas, execução de diagnósticos locais 
de segurança, capacitação em gestão para dirigentes e equipes, partindo do MJSP,  e medidas muito isoladas no âmbito de 
outros ministérios, como o fortalecimento do programa Saúde da Família nos municípios do piloto, entre outros, pelo Ministério 
da Saúde, e de assistência psicossocial especialmente com aporte de recursos a grupos de ajuda e comunidades terapêuticas, 
pelo Ministério da Cidadania e pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas.
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Já a Rede de Centros Integrados de Inteligên-

cia de Segurança Pública estabeleceu um cen-

tro nacional e cinco centros regionais no país 

com vistas à integração entre agentes esta-

duais e federais, possibilitando troca de infor-

mações e diagnósticos regionais sobre as ne-

cessidades de segurança. Iniciado em 2018, na 

gestão anterior, teve continuidade como pro-

jeto estratégico do MJSP e avançou na gestão 

integrada da segurança pública.

Também se destacam os investimentos na 

Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, 

com foco no cadastramento de perfis genéti-

cos no Banco Nacional, e no Sistema Nacional 

de Análise Balística (Sinab), projetos que mar-

cam importantes apoios na estrutura e inter-

ligação das perícias estaduais. Instituído em 

2021, o Sinab deve gerar informações a partir 

do cadastramento de armas de fogo e análi-

se de projéteis e estojos balísticos relaciona-

dos a crimes, e assim subsidiar investigações 

criminais em um contexto nacional de baixo 

esclarecimento de homicídios e alta prevalên-

cia de armas de fogo na prática de crimes vio-

lentos. No caso da Rede Integrada de Bancos 

de Perfis Genéticos, porém, causa estranheza 

a exclusão do crime de Posse ou Porte ilegal 

de arma de fogo de uso proibido da lista de 

crimes priorizados quando da coleta de ma-

terial genético de pessoas condenadas. Essa 

alteração foge ao propósito dessa importante 

ferramenta visto que os homicídios por arma 

de fogo prevalecem entre as mortes violentas 

e que tal mudança ocorre em um contexto de 

flexibilização do controle e aumento da circu-

lação de armas no país, promovidos pelo go-

verno federal.

Em relação à Política Nacional de Busca de 

Pessoas Desaparecidas, instituída por lei em 

2019, avançou-se em 2021 na sua regulamen-

tação com vistas à atualização do Cadastro 

Nacional de Pessoas Desaparecidas e ao com-

partilhamento de informações, sob coorde-

nação do MJSP. O lançamento de uma cam-

panha nacional para coleta de DNA em 2022 

e a articulação com o Conselho Nacional do 

Ministério Público sinalizam para a implemen-

tação de um cadastro nacional, medida funda-

mental para que se avance nas respostas aos 

numerosos casos de desaparecimento regis-

trados no país.

Em relação às drogas, a Política Nacional so-

bre Drogas foi reformulada a partir de 2019, 

com a revogação da política anterior (2002) e 

alterações que afetaram especialmente a re-

gulamentação do Sistema Nacional de Políti-

cas Públicas sobre Drogas. Dentre elas, desta-

ca-se o novo direcionamento dado à atenção 

aos usuários e dependentes, que migrou de 

BALANÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO FEDERAL
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uma abordagem de redução de danos para 

uma abordagem que promove a abstinência, 

um retrocesso em relação aos princípios pre-

conizados pela saúde pública para tratamento 

da dependência química. Na frente de repres-

são ao tráfico houve aprimoramento na ges-

tão de ativos de bens apreendidos em opera-

ções policiais, com a aceleração dos processos 

de leilões e aumento da arrecadação. No ba-

lanço geral a política de drogas é marcada 

por retrocessos, com destaque para o afasta-

mento da participação da sociedade civil das 

discussões, enfraquecimento do Conselho Na-

cional de Políticas de Drogas e desmonte da 

estratégia de redução de danos. Neste último 

ponto destaca-se o direcionamento dos inves-

timentos para comunidades terapêuticas, de 

natureza privada e frequentemente religiosa, 

cuja abordagem foge à lógica da saúde públi-

ca para tratamento da dependência e que não 

raramente foram alvo de denúncias por maus 

tratos a pacientes 17.

A principal iniciativa anunciada no âmbito 

da segurança pública para enfrentamento 

da violência contra a mulher foi o Projeto de 

Prevenção da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher (ProMulher), desenvolvido 

pela Secretaria Nacional de Segurança Públi-

ca/MJSP com objetivo de implementar ações 

de prevenção primária, secundária e terciária 

voltadas à redução da violência doméstica e 

familiar contra mulheres. Para além de capa-

citações e pesquisas realizadas no âmbito do 

projeto, não se encontram informações públi-

cas sobre o anunciado Portal Digital da Rede 

Nacional de Proteção e Defesa da Mulher, que 

seria um canal de integração de todos os ór-

gãos e instituições que fazem parte da rede de 

atendimento à mulher em situação de violên-

cia cuja implementação foi prevista para 2021. 

No escopo do projeto, foi elaborado e instituí-

do em 2020 um Protocolo Nacional de Inves-

tigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio, 

com objetivo de uniformizar procedimentos 

adotados pelas polícias civis e órgãos de perí-

cia criminal dos Estados nos casos de femini-

cídio, porém seu conteúdo não foi publicado e 

manteve-se restrito às polícias e às perícias cri-

minais, gerando questionamentos sobre o mé-

rito do protocolo 18. Por fim, em dezembro de 

2021, foi lançado o Plano Nacional de Enfrenta-

mento ao Feminicídio. É interessante observar 

que a lei 14.330/2022, com origem no Legisla-

tivo, inclui um Plano Nacional de Prevenção 

e Enfrentamento à Violência contra a Mulher 

como instrumento de implementação da Po-

lítica Nacional de Segurança Pública e Defesa 

Social. A lei determina a previsão de ações, es-

17  Alguns exemplos de denúncias realizadas pela imprensa sobre as comunidades terapêuticas. Agência Pública (2020): https://
apublica.org/2020/10/adolescentes-denunciam-tortura-e-mostram-marcas-de-violencia-em-comunidade-terapeutica-
evangelica/ . The Intercept Brasil (2019): https://theintercept.com/2019/05/30/comunidades-terapeuticas-internos/

18  Com objetivo de suspender a portaria do MJSP que instituiu o protocolo, a bancada feminista no Congresso apresentou projeto 
de Decreto Legislativo (PDL 308/2020), porém o PDL não foi aceito e foi encerrado.

BALANÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO FEDERAL
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tratégias e metas específicas sobre violência 

doméstica, estabelecendo que o plano deve 

ser implementado em conjunto com órgãos e 

instâncias estaduais, municipais e do Distrito 

Federal responsáveis pela rede de prevenção e 

de atendimento das mulheres em situação de 

violência. Se é positiva a formalização de um 

plano nacional sobre violência contra a mu-

lher como mecanismo da PNSPDS e do SUSP, 

ao mesmo tempo a lei parece atestar que até o 

último ano do mandato federal não se estabe-

leceu uma política nacional consistente para 

responder ao problema da violência contra a 

mulher. Considerando o orçamento do Fundo 

Nacional de Segurança Pública (FNSP), obser-

va-se que os gastos com medidas de enfrenta-

mento da violência contra a mulher (com base 

nos planos orçamentários assim definidos) 

representaram apenas 0,01% do orçamento 

total em 2020 e 2021. Nestes anos foram pre-

vistos recursos vultosos a partir de projetos 

de lei, porém quando da dotação os valores 

de 1,6 milhões e 7,2 milhões então propostos 

foram reduzidos para aproximadamente 150 

mil por ano, de modo que a dotação (e os gas-

tos efetivados) representaram apenas 9% e 

2% dos montantes iniciais dos projetos de lei, 

respectivamente. Em 2022 a dotação de 4 mi-

lhões representa 0,21% do orçamento do FNSP 

e está distribuída em 3 frentes de ação: polí-

ticas de segurança pública para a prevenção 

da violência e da criminalidade relacionadas 

à mulher, capacitação de profissionais da se-

gurança no atendimento a mulheres vítimas 

e operações de combate aos crimes contra a 

mulher. Em termos de execução, destacam-

-se as operações (com 92% dos gastos efeti-

vados) e a capacitação (com 55%), enquanto 

a implementação de políticas gastou apenas 

1% de sua dotação até junho de 2022. É nesse 

contexto que, em março de 2022, foi aprovada 

lei que determina o repasse de pelo menos 5% 

dos recursos do FNSP para o enfrentamento à 

violência contra a mulher, incluindo todas as 

ações previstas na Lei Maria da Penha como 

objeto de aplicação desses recursos 19.

Por fim, em 2021 o MJSP investiu na regula-

mentação da atividade de inteligência em se-

gurança pública com a instituição da Política 

e da Estratégia Nacional de Inteligência de 

Segurança Pública. Foi também implantado 

o Sistema Córtex, uma plataforma integrada 

de operações e monitoramento de seguran-

ça pública sob gestão da Secretaria de Ope-

rações Integradas do Ministério da Justiça. O 

sistema conta com tecnologia de inteligência 

artificial que usa a leitura de placas de veí-

culos por meio de câmeras espalhadas por 

vias públicas do país e permite rastrear alvos 

móveis em tempo real, entre outras possibili-

dades de gestão e armazenamento de infor-

mações. Se por um lado é importante investir 

em sistemas interligados de alerta de crimes 

BALANÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO FEDERAL

19 Lei 14.316, de 29 de março de 2022, com origem no 
Legislativo (PL 123/2019).



(como roubos), por outro, a transparência e a 

prestação de contas em relação aos objetivos 

e à governança dos dados coletados são fun-

damentais para o bom direcionamento das 

políticas, evitando a extrapolação dos limites 

legais. Como se viu, em um cenário de cen-

tralização do poder não é sem fundamento a 

preocupação com o desvio de finalidade e uso 

de ferramentas de inteligência artificial para 

fins de vigilantismo ou perseguição política, 

inclusive. No caso do Córtex, diante da ausên-

cia de regulamentação e de controle públicos 

e do risco de violação à privacidade dos cida-

dãos, entre outros, organizações da sociedade 

civil solicitaram ao Ministério Público Federal 

abertura de inquérito para investigar o uso da 

ferramenta, pedido que foi atendido em junho 

de 2022 20.

16

Esse é o balanço das principais ações relacio-

nadas com segurança pública promovidas 

pelo Executivo Federal ao longo destes três 

anos e meio. A seguir, são apresentados os 

principais marcos e programas identificados 

em nosso mapeamento. As medidas sinali-

zadas com farol vermelho são retrocessos; as 

medidas com farol amarelo apresentaram re-

sultado incerto e/ou parcial; e com farol verde 

são aquelas que representaram avanços.
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20  https://www.dataprivacybr.org/mpf-acata-pedido-da-sociedade-civil-sobre-irregularidades-do-poder-executivo-federal-acerca-de-
tecnologias-de-seguranca-publica/
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Facilitação da posse de armas para diver-
sas categorias profissionais e cidadãos. 
Criou regra de efetiva necessidade presu-
mida, o que na prática contraria  a avalia-
ção de necessidade prevista na lei. Passou 
a renovação do registro de 5 para 10 anos 
(mais tempo sem comprovar requisitos).

REVOGADO

Retoma disposições sobre posse de ar-
mas e novas potências de armas permiti-
das previstas no Decreto 9.797 e esvazia a 
exigência de comprovação de efetiva ne-
cessidade pela Polícia Federal.

Amplia o entendimento de residência 
para toda extensão da propriedade.

Facilitação do porte de armas e aumen-
to da quantidade de munições permitida 
para aquisição.

Permissão de posse a proprietários rurais 
em toda a extensão da propriedade.

REVOGADO

Específico para CACs, dá-lhes acesso  a 
grandes quantidades de armas e muni-
ções e o porte de armas municiadas nas 
ruas (Retoma Decreto 9.797).

Permite prática de tiro desportivo por 
adolescentes a partir de 14 anos, sem au-
torização judicial.

Especificação de armas aptas a aquisição.

Proposta de concessão de porte para de-
zenas de categorias (caminhoneiros, ta-
xistas)  e acesso a grandes quantidades 
de armas e munições e facilitação da pos-
se. Aumento da potência das armas.

REVOGADO

Decreto mais amplo de regulamentação 
do Estatuto com 60 artigos.

Ampliação dos calibres de armas de uso 
permitido para cidadãos.

(alterado pelos decretos 9.981/2019, 
10.030/2019, 10.630/2021, 11035/2022)

Mantém dispositivos do Decreto 9.785 em 
relação ao porte, como a extensão do por-
te de armas a 20 categorias profissionais 
distintas.

REVOGADO EM 24 HORAS

Ampliação do rol e da potência das armas 
de fogo classificadas de uso permitido 
que podem ser adquiridas  pelo cidadão 
e pelos CACs

Tabela mais detalhada que vem a indicar 
quais calibres estão dentro dos novos li-
mites de Joules trazidos a partir dos de-
cretos de maio.

DECRETO 9.685, DE 15/01/2019 DECRETO 9.845, DE 25/06/2019

DECRETO 9.785, DE 07/05/2019 DECRETO 9.846, DE 25/06/2019

DECRETO 9.797, DE 21/05/2019

DECRETO 9.847, DE 25/06/2019

DECRETO 9.844, DE 25/06/2019
PORTARIA EXÉRCITO Nº 1.222, DE 12/08/2019

2019

17
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Autorização de posse  de armas em 
propriedades rurais: ampliada a toda 
a extensão da propriedade rural, e não 
apenas na sede, como previsto anterior-
mente (Lei 10.826/2003).

Aumento da quantidade máxima de 
munições para aquisição por cidadãos, 
policiais e integrantes dos órgãos au-
torizados pela lei de controle de armas 
10.826/2003. 

Para civis foi de 50 para 200 munições 
por arma por ano.

REVOGADA, MAS VOLTOU A VALER POR 
DECISÃO JUDICIAL 

Instituição do Sistema Nacional de Ras-
treamento de Produtos Controlados pelo 
Exército – SisNaR, com objetivo de moni-
torar os PCE fabricados, importados, ex-
portados, comercializados ou utilizados 
por pessoas físicas e jurídicas registradas 
no Exército que exerçam atividades com 
PCE

REVOGADA PELO EXECUTIVO FEDERAL, 
EMBORA FOSSE POSITIVA

Melhoria nas regras de identificação e 
marcação de armas de fogo fabricadas 
no país, exportadas ou importadas.

REVOGADA PELO EXECUTIVO FEDERAL, 
EMBORA FOSSE POSITIVA

Melhoria na identificação e marcação de 
embalagens e cartuchos de munições.

Previsão de lotes menores para forças 
policiais, com apenas mil cartuchos.

Obrigatoriedade de estojos marcados na 
recarga de munição de CACs.

REVOGADA PELO EXECUTIVO FEDERAL, 
EMBORA FOSSE POSITIVA

Dispensa militares e policiais estaduais 
de cumprir requisitos para aquisição  
de armas.

Facilita importação de armas, libera co-
leção de fuzis mais novos, importação de 
peças por via postal.

Libera acessórios que dificultam a locali-
zação do atirador, como quebra-chamas,  
da lista de itens controlados.

136 - Facilita a compra, registro e transfe-
rência de armas de CAC, e libera fuzis se-
mi-automáticos de calibre restrito para 
a categoria (antes proibidos).

137 - Facilita e amplia a compra e o porte 
de armas para militares em serviço e na 
ativa.

Trata de questões administrativas sobre 
a atividade de colecionamento, tiro es-
portivo e caça (documentos, requisitos, 
habitualidade, etc).

LEI 13.870, DE 17/09/2019 PORTARIA MD/MJSP Nº412, DE 27/01/2020 

PORTARIA EB Nº 46, DE 18/03/2020

PORTARIA EB Nº 60, DE 15/03/2020

PORTARIA EB Nº 61, DE 15/03/2020

DECRETO  10.030, DE 30/09/2019

PORTARIAS EB Nº 136 e 137, DE 08/11/2019

PORTARIA EB Nº 150, DE 05/12/2019

2019 2020

CONTROLE DE ARMAS 
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Revogação das Portarias 46, 60 e 61, que 
tratavam do SisNaR e regulavam a iden-
tificação e marcação de armas de fogo, 
embalagens e cartuchos de munições.

SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL (STF)

Suspensão das exigências de controle e 
rastreabilidade de armamentos adquiri-
dos pela Força Nacional.

(revoga a portaria 389/2020)

Suspensão de processos punitivos e 
prorrogação de prazos para autorizações 
relativas a armas de fogo.

(estado de calamidade COVID-19)

Sistema Nacional de Armas 

Aquisição, registro, posse, porte, 
cadastro e comercialização de armas 
de fogo e munições.

(revoga a IN-131/2018)

REVOGADA PELA IN-180/2020

Aumento da quantidade máxima de mu-
nições para aquisição por cidadãos, poli-
ciais, promotores, juízes e integrantes dos 
órgãos autorizados pelo Estatuto. 

Para civis o limite seria aumentado de 200 
para 600 munições por arma por ano.

SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL (JUSTIÇA 
FEDERAL SP)

Sistema Nacional de Armas 

Aquisição, registro, posse, porte, cadas-
tro e comercialização de armas de fogo 
e munições.

(revoga a IN-174/2020)

REVOGADA PELA IN-201/2021

Ampliação do controle e da rastreabilida-
de de armamentos adquiridos pela Força 
Nacional de Segurança Pública (preven-
ção de desvios, com uso de chip  RFID nas 
armas).

REVOGADA PELO EXECUTIVO FEDERAL, 
EMBORA FOSSE POSITIVA

Imposto de Importação

Redução a zero das alíquotas de importação 
de revólveres e pistolas.

SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL (STF)

PORTARIA EB Nº 62, DE 17/04/2020 PORTARIA MJSP Nº 423, DE 22/07/2020

PORTARIAS MJSP/PF 14327481, DE 

31/03/2020, 14882023, DE 01/06/2020 e 

15407682, DE 17/07/2020

INSTRUÇÃO NORMATIVA PF 174,  

DE  20/08/2020

PORTARIA MD/MJSP Nº 1.634, 

DE 22/04/2020 INSTRUÇÃO NORMATIVA PF 180,  

DE 10/09/2020

PORTARIA MJSP Nº 389, DE 13/07/2020 RESOLUÇÃO ME GECEX Nº 126,  

DE 08/12/2020

2020

CONTROLE DE ARMAS 
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Regulamento de Produtos controlados

Retirou itens essenciais da lista de Pro-
dutos Controlados pelo Exército;

Esvaziou as categorias de armas de uso 
permitido e de uso restrito; Ampliou o 
tipo de arma que pode ser colecionada, 
incluindo até metralhadoras; Determi-
nou que o Exército envie comunicação 
prévia em caso de vistoria a CACs, com 
antecedência mínima de 24 horas.

EM VIGOR COM PONTOS SUSPENSOS POR 
DECISÃO JUDICIAL (STF)

Aquisição, cadastro, registro, porte e 
comercialização de armas de fogo e de 
munição

Alterou o decreto n° 9.847/2019 possibi-
litando o uso de arma pessoal em servi-
ço público; estabeleceu que o porte de 
arma de fogo passa a ter validade na-
cional independente da análise de cada 
caso pela PF; o porte passa a autorizar a 
condução simultânea de até duas armas 
de fogo, com seus respectivos acessórios 
e munições.

EM VIGOR COM PONTOS SUSPENSOS POR 
DECISÃO  JUDICIAL (STF)

Sistema Nacional de Armas 

Aquisição, registro, posse, porte, cadas-
tro e comercialização de armas de fogo 
e munições.

(revoga a IN-180/2020)

Revogação das resoluções que estabe-
lecem alíquota de 150% sobre imposto 
de exportação de armas para países da 
América Latina, prejudicando o combate 
à exportação bumerangue (armas expor-
tadas ao Paraguai que voltam ao Brasil 
como contrabando).

Aquisição, cadastro, registro e posse de 
armas de fogo e munição

Distorceu a observância do critério legal 
da efetiva necessidade ao prever que a 
apresentação de uma única justificativa 
é suficiente para a aquisição de até seis 
armas de fogo de uso permitido. 

EM VIGOR COM PONTOS SUSPENSOS POR 
DECISÃO JUDICIAL (STF)

Registro, cadastro e aquisição de armas 
e de munições por CACs

Ampliou o porte de trânsito para ‘qual-
quer itinerário e horário’. 

Retirou a necessidade de autorização 
para armas adicionais.

EM VIGOR COM PONTOS SUSPENSOS POR 
DECISÃO JUDICIAL (STF)

DECRETO 10.627, DE 12/02/2021  DECRETO 10.630, DE 12/02/2021

INSTRUÇÃO NORMATIVA PF Nº 201,  

DE 09/07/2021

RESOLUÇÃO ME GECEX Nº 218, 

DE 14/07/2021

DECRETO 10.628, DE 12/02/2021

DECRETO 10.629, DE 12/02/2021

2021

CONTROLE DE ARMAS 
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Interoperabilidade e compartilhamen-
to de dados entre a Polícia Federal e o 
Comando do Exército.

Dispõe sobre medidas de integração 
do  sistemas.

Sistema Nacional de Armas ( SINARM) 
com o Sistema de Gerenciamento Mi-
litar de Armas (SIGMA).

Identificação e marcação das munições 
e suas embalagens.

Aprova as Normas Reguladoras dos pro-
cedimentos para identificação e marca-
ção das munições e suas embalagens no 
âmbito do Sistema de Fiscalização de 
Produtos Controlados.

Redução temporária das alíquotas do 
Imposto de Importação (até 31/12/2022).

Redução do imposto de importação de 
armas, de 20% para 18%.

REVOGADA PELA RESOLUÇÃO GECEX 
318/2022

Ampliação de possibilidades de embar-
que e desembarque de passageiros ar-
mados, despacho de armas de fogo e de 
munição e transporte de passageiros sob 
custódia a bordo de aeronaves civis.

Sistema Nacional de Rastreamento de 
Produtos Controlados pelo Exército – Sis-
NaR.

Aprova as Normas Reguladoras do Sis-
NaR, que tem por finalidade acompanhar 
e rastrear os Produtos Controlados pelo 
Exército.

Identificação e marcação de armas 
de fogo e suas peças.

Aprova as Normas Reguladoras dos 
dispositivos de segurança e dos pro-
cedimentos para identificação e mar-
cação de armas de fogo e suas peças, 
fabricadas no país, exportadas e im-
portadas.

PORTARIA MD E PF Nº1, DE 12/08/2021 PORTARIA EB Nº 214, DE 15/09/2021

RESOLUÇÃO ME GECEX Nº 269, DE 04/11/2021

RESOLUÇÃO ANAC Nº 650, DE 01/12/2021

DECRETO 10.923, DE 30/12/2021

PORTARIA EB Nº 212, DE 15/09/2021

PORTARIA EB Nº 213, DE 15/09/2021

2021

CONTROLE DE ARMAS 

Imposto sobre Produtos Industrializados 
Revogação de 15 decretos anteriores.

Após alteração provocada pelo Decreto 
11.055, de 28/04/2022, resultou na redu-
ção de impostos para armas de fogo e 
munições fabricadas no Brasil.

REVOGADO PELO DECRETO 11.158, DE 
29/07/2022, QUE MANTEVE A REDUÇÃO DAS 
ALÍQUOTAS* 

*  Dos 5 decretos que alteraram a tabela de incidência do IPI em 2022, está vigente o Decreto 11.158, de 29/07/2022, que manteve a alíquota de 
29,5% para armas e munições proposta pelo decreto 11.055, de 28/04/2022, e resultou em redução de 35% em relação à alíquota que estava 
vigente até 2021 (45%) de acordo com o Decreto 8.950, de 29/12/2016. 



22

Redução do IPI de diversos produtos, 
incluindo armas e munições (redução 
de 25% em sua alíquota).

REVOGADO APÓS DECRETOS 11.047/2022 
E 11.055/2022 

Redução temporária das alíquotas do Im-
posto de Importação.

Redução do imposto de importação de 
armas, de 20%  para 16%.

Procedimentos administrativos para con-
cessão, revalidação, apostilamento e can-
celamento de registro no Exército para 
o exercício de atividades com produtos 
controlados.

(Alteração do Anexo B-5 da Portaria 
56/2017)

Procedimentos para marcação de armas 
e identificação das embalagens de muni-
ções importadas de que trata as normas 
aprovadas pelas Portarias 213 e 214 - CO-
LOG, de 2021.

Transporte de armas, munições e explo-
sivos, produtos químicos, agressivos e 
matérias primas correlatas a bordo de 
aeronaves privadas.

(revoga a Portaria DAC Nº 604, de 
14/09/1955)

Alteração do Decreto nº 9.847/2019, para 
dispor sobre exigência de treinamen-
to técnico para concessão de porte de 
arma de fogo aos integrantes das guar-
das municipais.

Formação e habilitação em armamento 
e tiro das guardas municipais

Concessão pela PF de porte funcional de 
arma de fogo aos integrantes de guardas 
civis municipais.

Revogação e consolidação dos atos nor-
mativos que reduzem temporariamen-
te para zero por cento as alíquotas do 
Imposto de Importação (até 31/12/2025).

Contempla máquina de fabricação de 
armas,  peças de armas de fogo e pren-
sas de recarga de munição, microscópio 
balístico, tanques de recuperação de 
munição (equipamentos de perícia).

DECRETO 10.979, DE 25/02/2022 RESOLUÇÃO ME GECEX Nº 353, 

DE 23/05/2022

INSTRUÇÃO TÉCNICO-ADM. EB Nº 24,  

DE 25/05/2022

INSTRUÇÃO TÉCNICO-ADM. EB Nº 25,  

DE 15/06/2022

RESOLUÇÃO MI/ANAC Nº 684,  

DE 22/06/2022

DECRETO 11.035, DE 06/04/2022

PORTARIAS PF Nº 9 E 10, DE 14/04/2022

RESOLUÇÃO ME GECEX Nº 322, 

DE 04/04/2022

2022

CONTROLE DE ARMAS 
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ENFRENTAMENTO 
À CRIMINALIDADE E 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

O que está em jogo

O Em Frente Brasil foi lançado em 2019 como 
piloto do projeto de Programa Nacional de 
Enfrentamento à Criminalidade Violenta em 
5 municípios brasileiros com altas taxas de 
violência: Ananindeua (PA), Cariacica (ES), 
Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pi-
nhais (PR).

O piloto teve início em meio à elaboração 
do projeto nacional, capitaneado pelo Mi-
nistério da Justiça e da Segurança Pública 
com objetivo de “reduzir os indicadores de 
criminalidade violenta de territórios sele-
cionados, em síntese, por meio da inten-
sificação dos mecanismos de prevenção 
social e da modernização dos modelos de 
atuação dos sistema policial e de justiça cri-
minal, a partir de metodologias modernas 
de governança e gestão com articulação de 
órgãos e instituições nas três esferas de go-
verno” (CGU, 2020). 

O programa foi estruturado em 2 fases: a 
primeira, denominada “Choque de Segu-
rança”, tratou de pacif icação no território 
por meio de forças-tarefas nos municípios 
envolvendo as forças de segurança, a qual 
deveria seguir a fase de prevenção social 
por meio de intervenções de caráter socio-
econômico. As forças tarefas nos municí-
pios contaram com emprego da Força Na-
cional de Segurança Pública, em apoio aos 
órgãos de segurança locais, em atividades 
de policiamento ostensivo e de polícia ju-
diciária, auxiliando os gestores locais em 
perícias e investigações criminais. Já sobre 
a segunda fase não há indicativos de que 
a implementação tenha avançado bem. 
Segundo avaliação da CGU em dezembro 
de 2020, “na prática, verif icou-se que não 
houve a implementação das ações socio-
econômicas da Fase 2, estendendo-se o 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
ENFRENTAMENTO 
À CRIMINALIDADE 
VIOLENTA -  
EM FRENTE BRASIL

Portarias nº 597 e 721/2019 - Institui 
o Comitê Interministerial do Projeto 
estratégico “Programa Nacional de 
Enfrentamento à Criminalidade Violenta” 
e define as atribuições.

Portaria nº 723/2019 – Institui e estrutura 
a governança da Fase 1 do projeto nos 
5 municípios selecionados para o piloto 
(Forças-Tarefas)

Portarias nº 683 e 685/2019 – Dão 
inicio ao emprego da Força Nacional de 
Segurança Pública nos estados dos  
5 municípios do piloto

Portaria nº 538/2020 - Institui o Comitê 
da Fase 2 do projeto, com atribuições 
relacionadas à implementação das 
ações dos Planos Locais de Segurança 
elaborados para o piloto do projeto

Sergio Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública

André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança Pública 

QUANDO

STATUS

2019 - presente

não avançou

ASSINADAS POR

ASSINADA POR

continua
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prazo inicialmente previsto de atuação 
das Forças Tarefas. Tal fato impactou par-
cialmente o objetivo pretendido pela Fase 
1, ao menos em termos de desempenho, 
uma vez que a pacif icação territorial pre-
tendida pela Fase 1 deveria ser sucedida de 
forma síncrona pela implementação das 
ações socioeconômicas da Fase 2”. 

Em 2021 o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) atualizou com 
dados mais recentes o diagnóstico que 
subsidiou o projeto original e apresen-
tou um novo ranking dos 120 municípios 
prioritários para ampliação do programa 
em âmbito nacional. Porém, as dif icul-
dades identif icadas durante o piloto e a 
concentração dos esforços no emprego 
das forças-tarefas ante o desafio de im-
plementar políticas de prevenção social 
de forma articulada e integrada sinali-
zam para o esvaziamento do programa 
nacional. Ainda que a pandemia Covid-19 
possa ter prejudicado o desenvolvimento 
da segunda fase do programa em 2020, 
outros fatores contribuíram para  o en-
fraquecimento da política pública e um 
afastamento cada vez maior do que viria 
a ser um Programa Nacional de Enfren-
tamento à Criminalidade Violenta, con-
forme foi anunciado inicialmente

Considerando o propósito inicial de ex-
pandir para um programa nacional abar-
cando os 120 municípios mais violentos 
do país, os resultados não são promisso-
res: no piloto prevaleceram os esforços 
de empregar forças-tarefas na primeira 
fase, aos quais não seguiu a implemen-
tação da prevenção social de forma arti-
culada e integrada, e o projeto nacional 
não saiu do papel.

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
ENFRENTAMENTO 
À CRIMINALIDADE 
VIOLENTA -  
EM FRENTE BRASIL

Portarias nº 597 e 721/2019 - Institui 
o Comitê Interministerial do Projeto 
estratégico “Programa Nacional de 
Enfrentamento à Criminalidade Violenta” 
e define as atribuições.

Portaria nº 723/2019 – Institui e estrutura 
a governança da Fase 1 do projeto nos 
5 municípios selecionados para o piloto 
(Forças-Tarefas)

Portarias nº 683 e 685/2019 – Dão 
inicio ao emprego da Força Nacional de 
Segurança Pública nos estados dos  
5 municípios do piloto

Portaria nº 538/2020 - Institui o Comitê 
da Fase 2 do projeto, com atribuições 
relacionadas à implementação das 
ações dos Planos Locais de Segurança 
elaborados para o piloto do projeto

Sergio Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública

André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança Pública 

QUANDO

STATUS

2019 - presente

não avançou

ASSINADAS POR

ASSINADA POR

ENFRENTAMENTO 
À CRIMINALIDADE E 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 
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O que está em jogo

A Rede de Centros Integrados de 
Inteligência é continuidade do governo 
anterior (2018) e em 2019 foi def inida 
como projeto estratégico do MJSP. Com 
objetivo de promover a integração da 
atividade de inteligência e dar agilidade 
ao fluxo de informações entres as 
agências de inteligência e de órgãos de 
segurança das regiões do Brasil, reúne 
em um mesmo ambiente agentes 
de segurança pública dos estados, 
do governo federal e de agências 
relacionadas com a segurança pública.

O Centro Integrado de Inteligência 
Nacional (CIISP-N), inaugurado em 
agosto de 2019, é responsável por 
estabelecer as diretrizes nacionais e 
coordenar os trabalhos dos centros 
regionais, já estabelecidos em todas as 
regiões do país.

A articulação regional envolvendo 
órgãos de segurança dos estados, 
com investimentos em estruturação e 
tecnologia repassados aos governos 
estaduais, deu continuidade e avançou 
na implementação de uma política 
de integração de esforços que é 
fundamental para que o enfrentamento 
da criminalidade organizada e violenta 
seja efetivo.

REDE DE CENTROS 
INTEGRADOS DE 
INTELIGÊNCIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto de integração das forças 
policiais estaduais, federais e 
os órgãos estratégicos para o 
combate ao crime organizado 
e à criminalidade violenta, 
implementado por meio 
de Acordos de Cooperação 
entre o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e os Estados.

2019-2022

QUANDO

em vigor com centros 
implementados em todas as 
regiões do país

STATUS

ENFRENTAMENTO 
À CRIMINALIDADE E 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 
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O que está em jogo

O Banco Nacional de Perfis Genéticos 
e a Rede Integrada de Bancos de Perfis 
Genéticos foram instituídos em 2013 como 
ferramenta que pode contribuir para a 
elucidação de crimes assim como para a 
identificação de pessoas desaparecidas, 
ao dar suporte às investigações criminais 
por meio da prova pericial do DNA. 
Destacaram-se investimentos recebidos 
sobretudo no ano de 2020, quando a 
RIBPG contou com quase 6% dos gastos 
do Fundo Nacional de Segurança Pública  
(R$ 125 milhões).

Em termos normativos, houve atualização 
da regulamentação da coleta de perfil 
genético de pessoas condenadas, que 
relaciona os tipos penais prioritários para 
realização da coleta. Em comparação com 
a norma anterior (Recomendação Nº 01, 
de 21/10/2017), chama atenção a exclusão 
do tipo Posse ou porte ilegal de arma de 
fogo de uso proibido (Lei nº 10.826/2003) 
e a inclusão do tipo Terrorismo (Lei nº 
13.260/2016) entre os tipos relacionados.

REDE INTEGRADA DE 
BANCOS DE PERFIS 
GENÉTICOS - RIBPG

Resolução RIBPG/MJSP nº 16,  
de 11/02/2022

Relacionou crimes para os fins 
do art. 9º-A da Lei de Execução 
(identificação do perfil genético 
do condenado por meio da 
extração do DNA).

Ronaldo Carneiro da Silva Junior
Coordenador do Comitê Gestor  
da RIBPG 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública

ASSINADA POR

ENFRENTAMENTO 
À CRIMINALIDADE E 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 
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O que está em jogo

O Sistema Nacional de Análise Balística 
(Sinab), a partir do cadastramento de 
armas de fogo e  de projéteis e estojos 
balísticos (munições) relacionados a 
crimes, permitirá a comparação de dados 
tendo em vista correlacionar crimes 
cometidos com armas de fogo. 

Ferramenta importante para subsidiar 
investigações em um contexto nacional 
de alta prevalência de armas de fogo, o 
sistema foi implantado em sete estados 
(até junho de 2022), equipando as perícias 
estaduais (além da Polícia Federal), e 
conta com a formação de um banco 
nacional de perfis balísticos para que se 
possa efetivar uma rede nacional.

SISTEMA NACIONAL 
DE ANÁLISE  
BALÍSTICA – SINAB

Decreto nº 10.711, de 02/06/2021

Institui o Banco Nacional de 
Perfis Balísticos, o Sistema 
Nacional de Análise Balística 
e o Comitê Gestor do Sistema 
Nacional de Análise Balística.

Jair Messias Bolsonaro
Presidente
Anderson Gustavo Torres
Ministro da Justiça e Segurança Pública

ASSINADO POR

ENFRENTAMENTO 
À CRIMINALIDADE E 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 
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O que está em jogo

A Política Nacional de Busca de Pessoas 
Desaparecidas foi instituída em março 
de 2019 (Lei nº 13.812/2019, com origem 
no Legislativo), com previsão de criação 
do Cadastro Nacional de Pessoas 
Desaparecidas.

Em 2021, o decreto nº 10.622 regulamentou 
a implantação do Cadastro Nacional de 
Pessoas Desaparecidas pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, que deve 
ocorrer em cooperação com os estados 
e demais entes federativos. O Acordo de 
Cooperação Técnica entre o MJSP e o 
Conselho Nacional do Ministério Público 
em maio de 2022 é um primeiro passo 
para a construção do cadastro nacional, 
medida fundamental para que se avance 
nas respostas aos numerosos casos de 
desaparecimento registrados no país.

POLÍTICA 
NACIONAL DE 
BUSCA DE PESSOAS 
DESAPARECIDAS

Decreto nº 10.622, de 09/02/2021

Instituiu o Comitê Gestor da 
Política Nacional de Busca 
de Pessoas Desaparecidas e 
dispôs sobre implantação do 
Cadastro Nacional de Pessoas 
Desaparecidas. 

Jair Messias Bolsonaro
Presidente

André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança Pública

Damares Regina Alves
Ministra da Mulher, da Família  
e dos Direitos Humanos

ASSINADO POR

ENFRENTAMENTO 
À CRIMINALIDADE E 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 
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O que está em jogo

O Projeto de Prevenção da Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
(ProMulher) foi proposto pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pública/MJSP 
com objetivo de implementar ações 
de prevenção primária, secundária 
e terciária voltadas à redução da 
violência doméstica e familiar contra 
mulheres. Seu escopo abrange fomento 
a redes de atendimento, educação e 
conscientização, produção de dados 
e pesquisas, assim como qualif icação 
dos prof issionais da segurança e 
estabelecimento de protocolos de 
atendimento e de investigação.

Para além de capacitações e pesquisas 
realizadas no âmbito do projeto, não 
se encontram informações públicas 
sobre o anunciado Portal Digital da 
Rede Nacional de Proteção e Defesa da 
Mulher, que seria um canal de integração 
de todos os órgãos e instituições que 
fazem parte da rede de atendimento à 
mulher em situação de violência cuja 
implementação foi prevista para 2021. 

No âmbito do projeto, foi elaborado um 
Protocolo Nacional de Investigação e 
Perícias nos Crimes de Feminicídio, com 
objetivo de uniformizar procedimentos 
adotados pelas polícias civis e órgãos de 
perícia criminal dos Estados nos casos 
de feminicídio, porém o acesso ao seu 
conteúdo f icou restrito às polícias civis 
e perícia of icial. Tal imposição de sigilo 
gerou questionamentos, tendo em 
vista que o Brasil desde 2014 produziu 
as Diretrizes Nacionais para Investigar, 
Processar e Julgar com Perspectiva 
de Gênero as Mortes Violentas de 
Mulheres com vistas à implementação 
do Protocolo Latino-americano de 
investigação de mortes violentas de 
mulheres por razões de gênero. O Brasil é 
signatário de convenções internacionais, 
conta com instrumentos robustos para 
enf rentamento da violência contra a 
mulher e poderia, portanto, avançar na 
implementação do modelo de protocolo 
latino-americano.

ENFRENTAMENTO  
DA VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

Portaria Senasp/MJSP nº de 11, 
de 11/02/2020

Projeto de Prevenção da 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher

Portaria MJSP nº 340, de 
22/06/2020

Cria o Protocolo Nacional de 
Investigação e Perícias nos 
Crimes de Feminicídio.

Decreto nº 10.906, de 20/12/2021

Institui o Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Feminicídio, 
com vigência até 31/12/2023

Guilherme Cals Theophilo  
Gaspar de Oliveira
Secretário Nacional de  
Segurança Pública

André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e  
da Segurança Pública

Jair Messias Bolsonaro
Presidente

Anderson Gustavo Torres
Ministro da Justiça e Segurança Pública

Milton Ribeiro
Ministro da Educação

Marcelo Antônio Cartaxo  
Queiroga Lopes
Ministro da Saúde 

João Inácio Ribeiro Roma Neto
Ministro da Cidadania

Damares Regina Alves
Ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos

ASSINADA POR

ASSINADA POR

ASSINADO POR

continua
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contra a Mulher

Portaria MJSP nº 340, de 
22/06/2020

Cria o Protocolo Nacional de 
Investigação e Perícias nos 
Crimes de Feminicídio.

Decreto nº 10.906, de 20/12/2021

Institui o Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Feminicídio, 
com vigência até 31/12/2023

Guilherme Cals Theophilo  
Gaspar de Oliveira
Secretário Nacional de  
Segurança Pública

André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e  
da Segurança Pública

Jair Messias Bolsonaro
Presidente

Anderson Gustavo Torres
Ministro da Justiça e Segurança Pública

Milton Ribeiro
Ministro da Educação

Marcelo Antônio Cartaxo  
Queiroga Lopes
Ministro da Saúde 

João Inácio Ribeiro Roma Neto
Ministro da Cidadania

Damares Regina Alves
Ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos

ASSINADA POR

ASSINADA POR

ASSINADO POR

Por fim, em dezembro de 2021 foi lançado 
o Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Feminicídio, com objetivo de combater 
e prevenir as mortes violentas de 
mulheres por razões da condição do 
sexo feminino e garantir os direitos e a 
assistência às mulheres em situação de 
violência e aos seus familiares, por meio 
de ações governamentais integradas e 
intersetoriais. O Plano propõe ampliar 
a articulação e integração das redes 
de enf rentamento à violência contra 
mulheres, promovendo ações educativas 
e de conscientização, produção de dados 
e análises das violências e garantia de 
direitos das vítimas.
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O que está em jogo

O decreto nº 9.761/2019 e a Lei nº 
13.840/2019 alteraram as normas e 
modif icaram as diretrizes da política 
nacional vigente ao longo dos anos 
2000 em relação à atenção aos usuários 
e dependentes, com destaque para a 
substituição da abordagem de redução 
de danos para uma abordagem que 
promove abstinência, acolhimento em 
comunidades terapêuticas e mesmo 
possibilidade de internação involuntária 
de dependentes. O Conselho Nacional  
de Políticas de Drogas foi enfraquecido,  
com exclusão da participação da 
sociedade civil.

Por outro lado, iniciativas de parcerias do 
MJSP com organizações e universidades, 
como no caso do lançamento de uma 
Rede de Pesquisa em Redução da 
Oferta de Drogas e do convênio f irmado 
com a universidade para realização de 
pesquisas sobre mortes violentas e uso 
de drogas, podem gerar informações 
relevantes para orientação das políticas 
públicas e seus resultados devem ser 
disponibilizados ao público.

POLÍTICA NACIONAL 
SOBRE DROGAS

Decreto nº 9.761, de 11/04/2019

Lei nº 13.840, de 05/06/2019

Jair Messias Bolsonaro
Presidente

Sérgio Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública

Luiz Henrique Madetta
Ministro da Saúde

Osmar Terra
Ministro da Cidadania

Damares Regina Alves
Ministra da Mulher, da Família  
e dos Direitos Humanos

Jair Messias Bolsonaro
Presidente

Sérgio Moro
Ministro da Justiça e Segurança Pública

Paulo Guedes
Ministro da Economia

Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde

Wellington Coimbra
Secretário Esp. Desenv. Social

André Luiz de Almeida Mendonça
Advogado-geral da União

ASSINADO POR

ASSINADO POR

Rede de Pesquisa em Redução  
da Oferta de Drogas

MJSP/Secretaria Nacional de Políticas de 
Drogas, PNUD e UNODC, em março/2021

Pesquisas sobre mortes violentas 
envolvendo uso de drogas

Secretaria Nacional de Políticas de 
Drogas/ Fundo Nacional Antidrogas,  
em março/2021
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