
Projetos Estratégicos de combate ao Crime
Organizado, aos Crimes Violentos e à
Corrupção como Políticas Públicas de
Segurança Pública

Gestãopara Resultados
Projetos Estratégicos de combate ao Crime
Organizado, aos Crimes Violentos e à
Corrupção como Políticas Públicas de
Segurança Pública



Projetos estratégicos associados à Missão e Visão

Projetos Estratégicos, Prioritários, com Alto Impacto no curto prazo

Ações Estratégicas de curtíssimo prazo

Ações Integradoras das Forças de Segurança Pública

Acompanhamento periódico e monitoramento de todas as ações, metas e projetos pela alta direção do MJSP



CADEIAS:

1 – Prevenção e Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro

2 – Gestão de Política Integrada de Segurança Pública

3 – Proteção e Garantia dos Direitos do Cidadão

4 – Gestão de Ativos e da Política sobre Drogas

5 – Defesa da Concorrência e do Consumidor

6 – Preservação da Memória Nacional

7 – Preservação Governamental e Intersetorial

8 – Governança, Gestão e Suporte



VALORES PÚBLICOS:

1 – Prevenção e Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro

2 – Proteção e Segurança da Sociedade

3 – Garantia dos Direitos do Cidadão, do Migrante, do refugiado e

dos povos indígenas

4 – Gestão efetiva e eficiente de recursos apreendidos do crime

para financiamento de políticas públicas

5 – Defesa da Concorrência e do Consumidor

6 – Acesso à informação

7 – Participação e suporte à tomada de decisão do Governo

Federal

8 – Transparência, Governança e Eficiência





• Em Frente, Brasil! – Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta

• “Fusion Centers” – Blindagem e fiscalização de fronteiras (integração das forças de inteligência para a
segurança pública)

• Rede Integrada dos Bancos de Perfis Genéticos

• Modernização do Sistema Prisional com Fins de Diminuição da Reincidência Criminal

• SINESP (Módulos Integrados aos Entes Federados, a todas as forças policiais do país)

• SisDepen (integração das informações de toda população carcerária do país)



• Planejamento Estratégico

• Mapa Estratégico monitorado: acompanhamento tempo real de 11 Objetivos estratégicos, 38 indicadores

estratégicos e metas subsequentes

• Acompanhamento de Projetos estratégicos: gastos e percentual de execução(53 projetos estratégicos, 6

prioritários)

• Cadeia de Valor, Sistema de Custos, Sistema de Acompanhamento e Monitoramento de Risco (AGIR)

• Reuniões mensais da CGE com a presença do Senhor Ministro de Estado



















O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem atuado intensamente na área de segurança pública.

O objetivo é criar um ambiente seguro para todos os segmentos da sociedade:

O Ministério da Justiça e Segurança vem atuando intensamente no combate à grande corrupção, ao crime 

organizado e aos crimes violentos. Estão sendo adotadas diversas medidas executivas e propostas algumas

alterações legislativas, consoante alguns exemplos a seguir relatados. ”

EMPRESAS GOVERNOCIDADÃOS



Propostas de alterações legislativas pontuais, cuja aprovação trará enormes avanços no

combate à criminalidade e à impunidade de forma geral. Entre as mudanças sugeridas, 

destacam-se: 

•Cumprimento da condenação após julgamento em segunda instância;

•Execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri; 

•Maior rigor para cumprimento das penas de crimes graves; e 

•Aprimoramento na investigação mediante a ampliação da coleta e do Banco de dados de DNA.



Recomposição dos efetivos da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento

Penitenciário Federal (Depen), com foco no combate ao crime organizado e corrupção:

-Criação da Secretaria de Operações Integradas -

SEOPI, visando à  integração das atividades de 

inteligência de segurança pública, em consonância

com os órgãos federais, estaduais, municipais e 

distrital, como prevê o Sistema Único de 

Segurança Pública (SUSP - Lei nº 13.675/2018); 

– Criação da Diretoria de Inteligência

Penitenciária – DIPEN, com a finalidade de 

integrar os dados de inteligência prisional para 

subsidiar o combate ao crime organizado;

POLICIAIS 

FEDERAIS

(PF)
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PENAL
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• Destruição de plantações de drogas: este ano, 505 mil de pés de maconha foram erradicados na região do
Sertão de Pernambuco, com a realização de duas operações da Polícia Federal: Facheiro I (234 mil) e Facheiro
II (271 mil).

• Apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de 157,5 quilos de cocaína em Ji-Paraná em 16/04/2019;

• Operação Flying Low (Polícia Federal): apreensão de meia tonelada de cocaína e um helicóptero no interior
de SP em 13/04/2019. A operação teve por objetivo combater organização criminosa envolvida com tráfico
ilícito de entorpecente, realizado por meio aéreo. As investigações duraram cerca de um ano.



• Isolamento carcerário das lideranças para enfrentamento e desmantelamento das organizações criminosas;

• Em 13/02/2019 foi realizada operação coordenada entre diversos órgãos para a transferência de 22

membros da facção criminosa PCC, entre eles o líder da organização criminosa, de estabelecimento prisional

de São Paulo para penitenciárias federais.

• No mesmo dia, foi publicada a Portaria nº 157/19, que proibiu visitas sociais em presídios federais de

segurança máxima, com o objetivo de impedir possíveis comunicações criminosas por meio da vedação do

contato físico dos presos com eventuais visitantes. A comunicação passou a ser somente por parlatório e

com gravação.



DIFERENÇA20192018 DIFERENÇA20192018DIFERENÇA20192018

•Isolamentocarceráriodasliderançasparaenfrentamentoedesmantelamentodasorganizaçõescriminosas;

•Transferênciadeliderançasdefacçãocriminosa,deestabelecimentoprisionaldeSãoPauloparapenitenciáriasfederais;

•Publicação de portaria que proibiu visitas sociais em presídios federais de segurança máxima, com o objetivo de impedir possíveis
comunicaçõescriminosas.



DROGAS APREENDIDAS - 2019 (janeiro a outubro)

DROGAS APREENDIDAS  jan fev mar abr mai jun jul jul SET OUT TOTAL

Cocaína* (kg) 7.429,8 8.815,5 6.084,8 7.221,9 9.834,6 7.577,2 13.747,9 6.475,3 8.482,9 6.539,4 82.209,2

Maconha** (kg) 11.823,1 5.439,7 4.823,6 11.141,0 8.707,8 55.897,0 26.674,5 18.398,7 55.719,6 9.792,9 208.418,0

Haxixe (kg) 1.991,2 11,3 14,1 17,2 7,6 1.656,3 53,2 6,1 23,4 7,0 3.787,4

Skank (kg) 836,6 20,3 16,8 0,0 18,5 23,0 12,8 1,0 13,2 12,8 955,0

Anfetamina (comp.) 5.187 0 0 4 0 2.696 0 2.640 13.000 13 23.540

Ecstasy (comp.) 1.770 166.007 4.303 50 176.987 4.379 1.435 9.921 21.751 4.143 390.745

Metanfetamina (comp.) 600,0 12.538,0 100,0 0,0 0,0 0,0 10.833,0 0,0 0,0 0,0 24.071,0

Lança perfume (frasco) 30,0 160,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 91,0 18,0 312,0

LSD (ponto) 18 7.672 31 4 67 64 63 162 1 51 8.133

Sementes de maconha (kg) 0,0 1,2 0,0 0,1 1,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,6 13,0

Folhas de Coca/Epadu  (kg)  (kg) 0,0 2,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 4,5 8,4

Mudas de maconha (unidade) 0,0 59.273,0 0,0 0,0 350.000,0 0,0 426.381,0 2,0 0,0 68.050,0 903.706,0

Pés de maconha (unidade) 0,0 256.750,0 0,0 0,0 271.000,0 0,0 347.506,0 0,0 661,0 10.728,0 886.645,0

(*) Cloridrato, pasta base e crack

(**) Maconha, Haxixe e Skank





•

•A aprovação da Lei 13.810/2019 pelo Congresso Nacional evitou sanções ao Brasil no âmbito do GAFI/FATF 

(Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo);

•Essa lei fortalece a cooperação internacional para o combate à lavagem de dinheiro, ao terrorismo e ao seu 

financiamento, com o congelamento de ativos de terroristas.

Medida Provisória 885, editada em junho, permite 

agilidade na venda de bens confiscados do tráfico 

de drogas e autoriza a utilização pelo Estado do 

dinheiro decorrente da alienação. Referida MP 

já foi aprovada pelo Congresso Nacional.

•



• Objetivo: trabalho ostensivo nas fronteiras. As unidades de operações integradas, chamadas Fusion Centers,

serão implantadas para coordenar operações policiais ostensivas de fronteira e, também, para fazer gestão de

investigações policiais por meio de agências multidisciplinares, compostas por diferentes representantes das

forças de segurança pública;

• A primeira unidade será instalada no Município de Foz do Iguaçu/PR (Grupo de Trabalho instituído por meio da

Portaria n.º 264, de 25 de março de 2019, MJSP).

• Inaugura dia 16/12 em Foz do Iguaçu/PR



•Objetivo:

Trabalho ostensivo desenvolvido nas fronteiras. As unidades de operações integradas serão implantadas para

coordenar operações policiais ostensivas de fronteira e, também, para fazer gestão de investigações policiais

por meio de agências multidisciplinares, compostas por diferentes representantes das forças de segurança

pública;

•A primeira unidade será instalada no Município de Foz do Iguaçu/PR, região da tríplice fronteira (Brasil

Paraguai e Argentina).



• Ação concertada entre as Forças de Segurança da União, Estados e Municípios para redução drástica da
criminalidade;

• Prevenção social e repressão qualificada;

• Efetivação por meio de contrato de gestão de segurança local;

• Projeto piloto em cinco cidades com alto índice de homicídios (uma em cada região do país), incluindo
atenção à prevenção e resolução dos crimes de feminicídio, em crescente escalada;

• Diagnóstico e plano local de segurança específico para cada cidade piloto;

• Ações interministeriais – tratativas com Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da
Cidadania, Ministério da Economia, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e Ministério do
Desenvolvimento Regional, com futura inclusão de outros ministérios;

• Estruturação do programa – 1º semestre/2019;

• Implementação nos Municípios – 2º semestre/2019.



• Sinesp Integração

• Houve adesão pelas 27 unidades da federação ao módulo de estatísticas criminais do SINESP, o que

possibilitou a disponibilização de dados oficiais atualizados, a partir de 2015, no Portal do Ministério da

Justiça e Segurança Pública sobre os seguintes crimes: estupro, furto de veículo, homicídio doloso, lesão

corporal seguida de morte, roubo à instituição financeira, roubo de carga, roubo de veículo, roubo seguido de

morte (latrocínio) e tentativa de homicídio.

• Dados atualizados e validados pelos estados em 15/03/2019 estão disponíveis no endereço eletrônico:

http://justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/sinesp-1/bi/dados-seguranca-publica

• Integração dos Boletins Eletrônicos de Ocorrências: 22 Unidades da Federação integradas e homologadas;

03 Unidades da Federação integradas e em fase de homologação; e 02 Unidades da Federação em tratativas

técnicas.



•A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP)

destina-se a realizar o policiamento ostensivo,

repressivo e outras ações de auxílio aos órgãos de

segurança pública locais na preservação da ordem

pública, na integridade e segurança das pessoas e do

patrimônio. Efetivo policial destacado para pronto

atendimento;

•A FNSP está atuando no combate às queimadas na

Amazônia legal;

•A FNSP está atuando também no projeto “Em Frente,

Brasil”, em conjunto com demais forças de segurança,

nas cidades de Goiânia/GO, São José dos Pinhais/PR,

Cariacica/ES, Ananindeua/PA e Paulista/PE.



• Desde o início de 2019 houve autorização e/ou prorrogação do uso da Força Nacional de Segurança Pública

em 11 Unidades Federativas, quais sejam: Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas

Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe, a fim de possibilitar a

continuidade das operações de segurança em andamento;

• Somam-se a essas a autorização de uso da FNSP em Moçambique. Desde o dia 1º de abril, 20 bombeiros da

FNSP atuam na missão humanitária do governo brasileiro no referido país. Em março, um desastre causado

pelo Ciclone Idai atingiu mais de 1,8 milhão de pessoas em Moçambique. A estadia da FNSP foi prorrogada

até 7 de Junho com substituição do efetivo original por outros 24 bombeiros. Essa é a primeira missão

internacional da FNSP;

• Atualmente estão vigentes as operações da FNSP nos Estados do Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Mato

Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima, bem como a operação de Moçambique;

• O total atualizado de profissionais envolvidos nessas operações é de 1.084 homens e mulheres;

• A FNSP ainda teve importante desempenho nas ações de busca e salvamento das vítimas em

Brumadinho/MG, após o rompimento da barragem de rejeitos da Mina Córrego do Feijão.



Rodovias e Cidades

•Implantação do sistema de monitoramento de pessoas e veículos em todo Brasil – Alerta Brasil 3.0 – nos
órgãos pertencentes ao SUSP;

•Permite que os Governos Federal e Estadual/Municipal tenham uma robusta ferramenta, capaz de
processar informações em tempo real ou sob demanda e realizar diagnósticos de diversas variáveis
sensíveis, otimizando o direcionamento das ações de segurança pública, segurança viária, cidadania,
transporte de cargas, mobilidade urbana e rural, dentre outros;

•Cruzamento de dados;

•Inteligência;

•Foco na integração: modelos de policiamento e padrões de inteligência que podem ser adotados nas
áreas de segurança pública, mobilidade urbana e rural, crimes contra o fisco dentre outros;

•Compartilhamento do sistema;

•Policiamento no estado e cidades;





• Portaria nº 384, de 10 de abril de 2019, criou grupo de trabalho para realizar estudos e elaborar documentos

técnicos visando à implementação e utilização de tecnologias de screening para detecção de substâncias

psicoativas em condutores de veículos no trânsito brasileiro.

• O dispositivo funciona de forma parecida com o bafômetro, que identifica a presença de álcool no organismo

e tem o objetivo de prevenir acidentes de trânsito. Usado em países como Estados Unidos, Austrália e Canadá

para o combate a entorpecentes e políticas de segurança da coletividade no trânsito, o aparelho é capaz de

detectar, em cinco minutos, o uso de substâncias ilícitas, como maconha, cocaína e anfetaminas, a partir de

amostras de saliva de motoristas.



•Grupo formado pelo Departamento Penitenciário Federal (DEPEN) para dar suporte aos estados da 

federação, em caráter episódico e planejado, no caso de situações críticas no sistema penitenciário.

A FTIP é composta por agentes federais de execução penal e agentes penitenciários estaduais.

•O trabalho é desenvolvido em três etapas: 

1ª) Retomada do controle da unidade para reestabelecimento da segurança;

2ª) Viabilização de eventuais visitas dos órgãos de inspeção e promoção de ações de cidadania, a saúde e 

o atendimento jurídico;

3ª) Repasse de conhecimento e informações ao ente federado para continuidade das medidas implantadas.

Resultados: Operações de Intervenção Tática Prisional nos estados de Roraima, Ceará, 

Amazonas e Pará (até setembro de 2019):



•Projeto Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta;

•Ação integrada das Forças de Segurança da União, Estados e Municípios para

redução drástica da criminalidade;

•Prevenção social e repressão qualificada;

•Projeto piloto em cinco cidades com alto índice de homicídios (uma em cada

região do país - Goiânia/GO, São José dos Pinhais/PR, Cariacica/ES,

Ananindeua/PA, Paulista/PE);
•Diagnóstico e plano local de segurança

específico para cada cidade piloto;

•Ações interministeriais – Ministério da 

Educação, Ministério da Saúde, Ministério

da Cidadania, Ministério da Economia,

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, 

Ministério do Desenvolvimento Regional, Casa 

Civil, Secretaria-Geral da Presidência da 

República, Secretaria de Governo;

•Implementação das medidas nos Municípios

selecionados em 30/08/2019.



• Em 2018, eram 8 mil perfis genéticos inseridos no Banco; atualmente são mais de 30 mil;  

METAS:

• Em 2019, chegar a 65 mil perfis genéticos cadastrados;

• Até 2022, analisar todas as amostras pendentes;

• Caso aprovado o Pacote Anticrime, até 2022, inserir a totalidade da população 

carcerária condenada por crimes dolosos, cujo número é de aproximadamente 750 mil pessoas;

Quadro comparativo com outros países:



Prisão de investigado em Goiás, cujo material

genético coincidiu com o encontrado em 22

vítimas, entre as quais, segunda as investigações

em curso, estariam uma bebê, uma criança de 12

anos e mulheres na frente do pai, marido ou

namorado;

• Rachel Genofre, com apenas 9 anos de idade, foi encontrada morta dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba, em 2008.

• O crime permaneceu 11 anos sem solução.

Este ano, graças aos incentivos do governo federal,

o estado de São Paulo passou a cadastrar seus

criminosos condenados.

• O suspeito acusado pelo crime, com extensa

ficha criminal, estava preso em Sorocaba (cidade

localizada no estado de São Paulo) desde 2016.



• Outro cruzamento de DNA identificou o autor de estupros em série, cometidos em diversas localidades, com

até dois mil quilômetros de distância. O criminoso foi preso em Rondônia após roubar e estuprar uma

secretária de um consultório odontológico e então foi coletada sua amostra de DNA. O material foi

confrontado com outros vestígios de crime e atualmente o criminoso é investigado pela autoria de mais de 50

crimes de estupro.

• O caso ganhou destaque e está no “Top 17 Case” no Concurso Internacional DNA Hit of The Year.

http://www.dnaresource.com/hitoftheyear-2019.html



• Aprovação da Lei 13.810/2019 pelo Congresso Nacional: fato importante que evitou sanções ao Brasil no

âmbito do GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do

Terrorismo);

• Referida lei implicou um fortalecimento da cooperação internacional para o combate à lavagem de dinheiro,

ao terrorismo e ao seu financiamento, com o congelamento de ativos de terroristas, e combate à proliferação

de armas de destruição em massa.




