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ECONOMIA E SEGURANÇA

Gestão Bolsonaro pode diminuir orçamento da Polícia
Federal em 2019

Recursos destinados à Força Nacional também devem ter redução enquanto a Polícia Rodoviária Federal
pode registrar maior gasto da década

David Marques e João Yamaguchi
26 de novembro de 2019

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL 

Blitz da Polícia Rodoviária Federal na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro

O Governo Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) vão ter trabalho para recuperar o padrão de crescimento
no orçamento da Polícia Federal (PF) em 2019. Nos últimos dois anos, o orçamento da corporação ficou acima dos R$ 7,297
bilhões. Neste ano, até 22 de novembro, a execução da PF está em R$ 6,603 bilhões. Considerando que tivemos média de R$ 600
milhões empenhados por mês em 2019, o orçamento da instituição chegaria a R$ 7,203 milhões. Em 2018, o total empenhado foi de
R$ 7,565 bilhões. A análise dos últimos 10 anos de execução orçamentária da PF indica que a instituição tem ciclos de crescimento
e retração do orçamento variando entre 4 e 5 anos. Os anos de 2012 e 2016 foram os anos com menor execução.
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Já a execução orçamentária da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dá indícios de que manterá a tendência de crescimento observada
nos últimos anos. Mantido o ritmo de execução dos 11 meses de 2019, a PRF provavelmente atingirá o maior valor empenhado na
última década, de aproximadamente R$ 5,135 bilhões. Em 2018, este valor chegou a R$ 5,032 bilhões. A PRF teve como anos de
mais baixa execução, respectivamente, 2012, 2016 e 2009, primeiro ano da década e com menor orçamento.

Já a Força Nacional, que tem sido bastante utilizada neste ano, provavelmente seguirá em patamar um pouco abaixo do observado
desde 2013. A Força é importante ator no programa Em Frente Brasil, desenvolvido pelo MJSP em 5 municípios brasileiros desde o
final de agosto. Em 2019, o valor empenhado na Força Nacional deve chegar a R$ 156 milhões, contra os R$ 213 milhões de 2018 e
os R$ 460 milhões de 2017.

A discussão orçamentária é muito cara às corporações policiais, sendo um indicativo de autonomia funcional, conforme já discutido
na edição 12 do Fonte Segura, que levantou questões importantes, por exemplo, sobre a necessidade de uma nova organização da
PF.

Por fim, entende-se que o descontingenciamento de recursos anunciado do governo federal beneficiará o MJSP, com possibilidade
de mais de R$ 731 milhões até o final do ano. Contudo, cabe notar que o Ministério da Defesa receberá a maior parcela do
descontingenciamento entre todas as pastas da administração federal, da ordem de R$ 3,473 bilhões, 4,7 vezes superior ao do
MJSP.

David Marques
Coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
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Pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
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