PROGRAMA: JUSTIÇA, CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO 1041: Fortalecer o enfrentamento à criminalidade, com ênfase
nas organizações criminosas, tráfico, corrupção e lavagem de dinheiro e
atuação na faixa de fronteira.
Caracterização:
A implementação de estratégias voltadas à alteração da realidade que se
apresenta no campo da segurança pública nacional, com foco no
fortalecimento do enfrentamento à criminalidade, surge como resposta à
constatação de que o Brasil apresenta índices substancialmente elevados em
relação à média mundial em crimes violentos, além de figurar como uma das
maiores populações penitenciárias do mundo.
Ressalta-se, ainda, que os prejuízos trazidos pela criminalidade no contexto
nacional envolvem danos de ordem social, política e econômica. Em relação
aos custos econômicos, cabe citar os gastos com encarceramento, serviços
médicos e sociais, além da proteção de residências e a perda de
investimentos, bens e serviços que deixam de ser captados e produzidos em
função da criminalidade e do envolvimento de agressores e vítimas nestas
atividades.
Dessa forma, a fim de que se possibilite a transposição dos obstáculos que
impactam na eficiência da atuação do Estado na repressão ao crime, torna-se
imperiosa a priorização e a identificação dos pontos críticos relativos ao
processo que se desenvolve no âmbito da criminalidade e envolvem, como
prioridades: as organizações criminosas, o tráfico de drogas, armas e pessoas,
a lavagem de dinheiro e a fiscalização das fronteiras.
Além disso, cabe destacar, como questão relevante para a repressão efetiva ao
crime, a necessidade de avaliação da eficácia e a da eficiência das
investigações criminais, já que a profundidade e a clareza do trabalho
desenvolvido pelos órgãos policiais na elucidação de infrações penais
impactam diretamente nas atribuições de órgãos ligados à justiça criminal.
Destarte, as metas propostas para o presente objetivo visam propiciar a clareza
na avaliação dos resultados pretendidos com os esforços e os investimentos
voltados à alteração da realidade diagnosticada.

