
Ação 13: Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de
empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos

Coordenador: PF

Colaboradores: ABIN, ADPF, AGU, AMPCON, ANPR, BB, BCB, CADE, CAIXA, Casa Civil‐PR, Câmara
dos  Deputados,  CGM/SP,  CGU,  COAF,  CONACI,  CONCPC,  CONJUR‐MJ,  CNMP,  CVM,  FEBRABAN,
FOCCO/SP, GNCOC, MDIC, MPF, MPM, MP/PR, MP/RJ, MPT, PGFN, PC/DF, PC/RJ, PC/RS, PREVIC,
RFB, SENASP, SPREV, SUSEP, TST, TCU

Convidados: DREI‐MDIC

Resultados esperados: 
R1. Levantamento de tipologias de lavagem de dinheiro e corrupção mediante o uso de empresas
de fachada;
R2. Levantamento de experiências internacionais no controle da utilização de empresas de fachada;
R3. Levantamento de eventuais fragilidades na sistemática dos registros de atos constitutivos e
alterações sociais nas Juntas Comerciais, na sistemática de concessão e cancelamento dos CNPJs
pela Receita Federal e de registros estaduais de empresas, e em procedimentos de aberturas de
contas bancárias por empresas
(Sob o enfoque dos cuidados para evitar as fraudes);
R4. Proposta(s) de aprimoramento normativo e/ou de medidas para o fortalecimento de controles,
e de mecanismos de intercâmbio de informações e comunicações aos órgãos responsáveis para as
devidas apurações, com vistas a evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de
dinheiro
R5.  Avaliação  do  risco  de  mau  uso,  para  efeito  de  LD/FT,  de  formas  legalmente  previstas  de
constituição de empresas no País.

MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO

1. Informações gerais  

 Data e horário: 24/04/2019, 14h30

 Local: Sala Ana Paula Galdino – DRCI‐MJ, Brasília/DF.

 Pauta:   
o Apresentação  do  estudo  de  tipologias  de  uso  de  empresas  de  fachada  em

investigações de LD e corrupção (R1)
o Apresentação do estudo sobre a atual sistemática de concessão e cancelamento

dos CNPJs pela Receita Federal e discussão inicial das propostas de melhoria (R3).
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 Presentes: ABIN, ADPF, AEAL‐MJSP, AGU, AMPCON, BB, BCB, BNDES, CAIXA, Casa Civil/PR,
COAF,  CONJUR‐MJSP,  CVM,  DRCI,  FEBRABAN,  MP/PR,  MPDFT,  MPF,  PF,  PGE/SP,  PGFN,
PREVIC, RFB, SIF, SPREV/ME, SUSEP, TSE.

 Ausentes: ANPR, CGM/Guarulhos, CSJT, DREI, MP/MA, MP/RJ, PC/RJ, PC/RS, TCU, TST. Falta
Justificada: CGM/SP e CONACI (tentativa frustrada de conexão via Skype).

2. Resumo das discussões  

DRCI apresenta a metodologia dos grupos de trabalhos da Enccla e algumas recomendações aos
participantes da reunião.

PF dá boas vindas, explica a ausência do DREI, e questiona se é possível que ele se apresente na
próxima reunião. Os presentes reunião concordam.

RFB sugere focar nas tipologias menos conhecidas.

Apresentação RFB 
RFB  compara  cadastros  a  uma  fotografia.  Diferencia  situação  cadastral  e  atos  cadastrais.  Os
cadastros de pessoa jurídica estão integrados via Rede Nacional para a Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas  e Negócios (REDESIM),  sistema integrado com o DREI.  A REDESIM
congrega  diversos  organismos  federais,  estaduais  e  municipais  para  facilitar  o  registro  e  a
legalização de empresas. O cadastro da pessoa jurídica está integrado a Receita Federal. A REDESIM
comporta órgãos de qualquer natureza jurídica e de qualquer porte. Também comporta os registros
de  sociedade  simples.  Tem  integração  com  a  OAB,  no  registro  dos  escritórios.  As  sociedades
domiciliadas  no exterior  têm parceria  com o Banco Central  e  CVM,  cada uma na sua área de
atuação. Os órgãos que são responsáveis pelo nascimento jurídico da empresa, que é finalizado
com a  concessão  do  CNPJ,  realizam atuações  de  ofício  para  verificar  a  conformidade,  e  essas
verificações podem acarretar na suspensão de ofício, por razões de inconsistências.

RFB pontua as consequências para empresas com indícios de fraudes: baixa de registro, suspensão, 
Inaptidão, nulidade.

BB questiona se o caso de baixa de CNPJ é definitivo, pois alguns mantém contas ativas.

RFB informa que alguns casos são passiveis de reativação, a exemplo das situações de inaptidão e
suspensão,  nas  quais  o  contribuinte  apresenta  suas  contrarrazões para  a empresa ser  ativada,
embora tais casos não sejam comuns.

RFB, coordenação, questiona os apresentadores sobre:

(i) Como é o procedimento de abertura de uma empresa;
Depende do tipo de negócio.  Existe diferenças entre uma empresa Simples ou uma
sociedade  mercantil;  um  MEI  e  uma  empresa  multinacional.  Não  existe  um  único
processo.
Sobre o uso de empresa de fachada e a facilitação – o registro ou abertura deve se
pautar também pela facilidade, inclusive para evitar a informalidade e para promover o
desenvolvimento do país. Não se pode impedir o nascimento da pessoa jurídica.
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Abordando a parte mercantil, a qual corresponde ao registro feito na junta comercial, a
RFB resume   abertura de empresa em três etapas: a viabilidade, feita pela REDESIM em
parceria  com as  prefeituras,  em seguida  o  registro  e  inscrição  tributária,  a  qual  o
contribuinte escolhe o arranjo que deseja: companhia, sociedade limitada, individual.
Em alguns casos já é emitido o CNPJ, mas não está padronizado.  E a última etapa é o
licenciamento, o qual a Empresa buscará o alvará e as licenças a depender do ramo de
suas atividades.

(ii) Em que momento é feita a avaliação sobre a empresa de fachada 
Quando o órgão estadual ou municipal identifica que a empresa é de fachada, a Rede
SIM tem que estar integrada para atuar.  Ocorre uma preocupação em Simplificar e
manter os dados integrados e aliados a gestão de risco.

(iii) Processo de cancelamento em série – após identificação de empresas “noteiras”.
No caso específico da existência de fato, no cadastro consta como uma entidade que
não  demonstra  capacidade  operacional,  esses  dados  são  recebidos  da  área  de
inteligência.  O  procedimento  é  elaborar  o  edital,  publicar  para  que  tais  empresas
apresentem as contrarrazões e, com a auxílio do trabalho de gestão da inteligência,
buscar confirmar dados pendentes,  sendo baixíssimo o índice de falsos positivos.  A
empresa questionada possui um prazo de 30 dias, passado esse prazo, a empresa é
baixada por inexistência de fato.

(iv) Fórum Global faz crítica – tempo que leva o levantamento do CNPJ e a disponibilização
disso aos bancos, por exemplo. 
A área  de  cadastro  implementa  o  que  a  seleção/fiscalização  indica.  Mais  de  1.100
municípios ativos e a Febraban fazem a intermediação com os bancos.  O serviço é
online, o delay é muito pequeno. A transparência ativa é atualizada a cada três meses.
Está em fase de implementação a integração com a CVM restando a definir os tipos de
arranjo.

AGU questiona a publicação dos nomes dos beneficiários finais e afirma que no Fórum Global foi
um dos itens questionados, pois no Brasil ainda não teriam sido publicado esses nomes. 

RFB responde que na transparência ativa não está disponível o arquivo, mas no sistema sim.

Caixa  Econômica  questiona  a  existência  de  uma  ‘lista  negra’,  com  endereços  mais  utilizados,
contendo emissões  de  CNPJ  para  determinados  endereços,  ou com a  caracterização de sócios
ilegais. 

 RFB informa que há uma ferramenta que congrega todas essas informações cadastrais sob a forma
de listas,  permitindo fazer  alertas  e acompanhar os  dados das  empresas,  para  posteriormente
adotar as medidas adequadas. O portal de cadastro e de transparência permite a criação de listas. 

BB informa sobre o relatório de capital social subscrito e o capital social, a respeito da maneira
como é verificada que é uma empresa de fachada. No comércio exterior, por exemplo, é checada
por cadastro separado para verificar a capacidade financeira. De fato, ainda não há uma análise da
capacidade financeira mais aprofundada.
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AMPCON questiona o delay das juntas comerciais para a REDESIM e a quantidade de cartórios que
faltam integrar essa rede.

A RFB responde que somente os estados do Rio de Janeiro e o Ceará estão integrados na REDESIM,
mas há um movimento para que todos os cartórios de títulos e documentos já possam se conectar,
via  central  de  títulos  e  documentos.  A  arquitetura  é  pensada  para  funcionar  de  forma  muito
simples. A estrutura é projetada para cada estado ter um integrador estadual e que ele se conecte
ao integrador nacional. A RFB afirma que ainda é muito baixo o nível de integração dos cartórios,
mas houve um avanço para que os PJ (inaudível) possam entrar, por meio de suas centrais, para
que na sequência os outros cartórios também entrem.

AMPCON questiona se  tem alguma verificação sistemática destinada a ofícios  e  endereços por
algum dos órgãos que integram a REDESIM e se não houver, qual a possibilidade dessa prática ser
implementada nos órgãos que conferem os alvarás. Questiona também se o sistema apresentado
pela RFB comporta uma estrutura de diversos níveis de alertas.

RFB responde, diferenciando o CNE (Cadastro Nacional de Empresas) e a BNE (Base Nacional de
Empresas)  que  está  em fase  de  captação  de  dados,  de  alvará  de  funcionamento  e,  dentre  as
informações do alvará estará o status e o motivo. Com a base essas informações o alvará pode ser
cancelado quando verificar a ausência de fato. RFB completa afirmando que no cadastro (CNE), o
cruzamento automatizado não existe.

RFB  informa  que  em  algumas  cidades  identificam‐se  centenas  de  empresas  que  não  tem
movimentação. Há um delay de informação sobre a movimentação financeira e a informação à RFB.
RFB menciona que há alguns alertas específicos nos sistemas cadastrais.

AMPCON sugere contatar o CNJ devido à regulamentação, e pergunta sobre Fundos inativos e a
migração de OSCIPS para as OS. Também questiona o mecanismo para denúncias e principalmente
para interromper essa atividade.

RFB responde que a área de seleção pode receber  denúncias  e  alertas.  Afirma que existe  um
sistema, para acompanhar os benefícios fiscais, formado por uma fusão entre as áreas cadastrais e
as áreas de benefícios. Porém os benefícios fiscais ainda são considerados grandes entraves, nos
quais a RFB está atuando para o aperfeiçoamento do sistema. Está sendo criando um sistema de
autenticação do MEI dentro da REDESIM. A RFB cita que outras medidas são: um CNPJ por MEI de
forma  permanente  para  a  mesma  pessoa  física,  ou  que  isso  seja  considerado  uma  atividade
econômica da pessoa física.

CVM cita a Resolução  RFB 1.634/2016, e questiona se a Receita já havia feito uma reflexão de
quando o processo da 1634 já estiver concluído, e for constatado irregularidades, se poderia ter um
compartilhamento dessas informações fora do controle digital da receita.

RFB informa que a Resolução RFB 1.863/2018 revogou a anterior. RFB afirma que é preciso iniciar o
compartilhamento da questão do beneficiário final e informa que ainda não iniciaram a análise.

Febraban transmite uma informação a respeito do INFOCONV, que foi atualizado e publicado no
Diário Oficial da União, sobre o novo contrato em 22/4. Ressalta que as informações para o setor
financeiro são fundamentais para as áreas de combate à Lavagem de dinheiro e financiamento ao
terrorismo. A Febraban afirma que há um pedido de acesso a dados que não são protegidos pelo
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sigilo bancário e que eles já são compartilhados por outros órgãos. Febraban indica que já existe
um canal de comunicações com o objetivo de incluir essas informações.

BCB aborda a consulta pública no Edital nº 70, o qual traz uma inovação referente a adoção da
abordagem baseada em risco. Questiona se é possível incluir nas informações o faturamento e a
renda. 

A Febraban afirma que esse tipo de informação seria inviável, pois esses dados são obtidos por
dever de ofício.

PGFN  questiona  o  motivo  operacional  da  demora  entre  a  baixa  do  CNPJ  e  RFB,  e  solicita  o
esclarecimento  a  respeito  de  uma  empresa  que  foi  baixada  por  inexistência  de  fato,  se  essa
empresa pode continuar movimentando. Também indaga a frequência de verificação do banco.

O BB responde que a conta entra em processo de encerramento. Há um sistema de verificação das
empresas que foram baixadas, para que as devidas providências sejam tomadas.

PF questiona se no momento do cadastro não há nenhum tipo de checagem ou de matriz de risco. 

RFB responde que seria complicado esse tipo de procedimento dentro de um processo de abertura,
pois exige um cuidado com as regras, por se tratar da pessoa física, sob pena de danos morais. 

PF sugere aos presentes que caso haja interesse em aprimorar alguma questão tratada na   reunião
com  o  objetivo  de  gerar  um  melhor  esclarecimento,  pode‐se  encaminhar  como  sugestões  do
relatório final.

Apresentação SIF (anexa)

SIF apresenta seus objetivos e áreas de atuação.

Aborda o assunto de fraude fiscal, afirmando que ela é organizada, com a estrutura próxima ao do
crime  organizado.  Os  indivíduos  utilizam  artifícios  para  simular  atos,  negócios,  falsificação  de
documentos, ocultação e aparência lícita.

Explica o passo a passo para abrir uma empresa, conforme apresentação anexa.

SIF  cita um dado em que o Brasil  figura na 140ª posição no quesito facilidade para abrir  uma
empresa, de um total  de 189 países.  SIF  afirma que isso aumenta o custo‐Brasil.  Desta forma,
visando facilitar a vida do empreendedor, foram criados o ME, EPP e MEI, cujas diferenças baseiam‐
se  no  faturamento.  SIF  menciona  que  atualmente,  com  a  nova  legislação  a  média  para  abrir
empresas são de 5 dias para abrir uma empresa convencional e 3 dias para um MEI. Cita que no DF
são abertas cerca de 4 mil empresas por mês, e que o foco são alguns setores mais complexos. SIF
afirma que não há como fiscalizar todas as empresas, pois a fiscalização ainda é frágil e o quadro de
funcionários é pequeno.

Menciona, ainda, a fraude fiscal que é dividida em três tipos de empresas que a praticam: empresa
fantasma, empresa de fachada e empresa  noteira. SIF aborda as diferenças entre esses tipos de
empresas.  As  empresas  fantasmas  nunca  existiram  de  fato.   Nas  empresas  de  fachada  o
contribuinte  sabe  que  em  alguns  momentos  existe  o  controle  da  fiscalização,  e  as  empresas
noteiras são constituídas unicamente com a finalidade de emitir notas fiscais, cuja única função é
fraudar o fisco por meio de interpostas pessoas.
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SIF especifica alguns casos e cita boas práticas que auxiliam a identificar as fraudes praticadas por
alguns contribuintes. Menciona a importância (CONFUSO, melhor retirar) de maior integração das
unidades de inteligência, com o intuito de gerar precaução em outros estados. Menciona, ainda,
que a declaração de idoneidade de documento fiscal e a declaração de nulidade, são ferramentas
que auxiliam no combate ao Caixa 2.

CVC cita o comentário que RFB fez, a respeito da vistoria prévia à concessão da Inscrição Estadual
(IE), e questiona se o responsável que realiza a vistoria prévia é a Secretária de Fazenda, qual o
tempo para dar a resposta no processo de inscrição, e se esse tempo burocratiza o processo.

SIF responde que é a Secretária de Fazenda quem faz a verificação, e esclarece que a inscrição não
é burocratizada,  é  feita  de  acordo com a  velocidade  permitida  pelo  sistema.  A  vistoria  prévia
considerada extensível é para a emissão da nota fiscal. SIF acrescenta que o contribuinte recebe a
inscrição, mas não consegue emitir a nota fiscal, somente no momento em que receber o parecer.
Dessa forma a ação de fraude é impedida. SIF comenta que o Cadastro da Receita Federal deveria
ser sincronizado com as fazendas, pois ainda não está integrado para refletir no CNPJ.

AMPCON questiona a forma de coibir práticas fraudulentas nas Notas Fiscais eletrônicas. 

MPPR   indaga a forma como é realizado o levantamento de setores sensíveis. 

SIF  responde  que  os  levantamentos  são  baseados  nas  características  de  cada  estado.
Especificamente no DF foram eleitos os setores com a grande possibilidade de fraude tributária,
dentre eles estão os de combustíveis, abatedouros de carnes, comércio de atacadistas de bebidas,
alimentos e grãos. SIF acrescenta que é por meio do histórico de atuações e volume ocorrência,
identificados pela fiscalização, que esses dados são obtidos.

TSE menciona sua área de atuação referente a fiscalização de partidos e campanhas eleitorais, nas
quais constatam‐se Candidatos que utilizam empresas de fachada ou  noteiras, situação em que o
TSE elenca alguns indicativos de suspeição. Em seguida, questiona se existe uma base de dados que
disponibilize  um  histórico  das  fiscalizações,  com  o  objetivo  de  compartilhamento  dessas
informações a título de inteligência.

SIF responde que o registro de fraudes vai passar por sonegação de tributos ISS. Em relação ao DF
há um cadastro de atuações, com registro de informações que pode ser de interesse do TSE, porém
ressalta a verificação do sigilo fiscal, mas, por se tratar de órgão federal é possível que essa barreira
possa ser ultrapassada. Acredita que dificilmente os sócios das empresas fraudulentas se repitam,
devido a facilidade de conseguir novas pessoas para serem usadas como laranjas.

PF pergunta quais os indícios que são utilizados para as fiscalizações.

SIF  responde que a  fiscalização é feita  em bloco,  e que em algumas situações chama o sócio,
conversa e constata‐se que ele não possui conhecimento sobre os dados da empresa. 

APRESENTAÇÃO MPPR – exposição foca nas tipologias,  conforme apresentação anexa.  Faz uma
breve explicação, por conta do tempo de duração da reunião. MPPR expressa que o objetivo é
compilar, organizar e tentar classificar as circunstâncias indicativas de potencial uso da empresa. A
Compilação se refere aos materiais que tocam a organização de lavagem de dinheiro para empresas
de fachada e inativas. 
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MPPR informa que será disponibilizado o material da apresentação no grupo para os colaboradores
da ENCCLA. As propostas do material poderão ser analisadas e sofrerem modificações. 

BB  sugere  aproveitar  a  reunião  de  vários  órgãos  para  lançar  um  novo  livro  de  tipologias,
especificamente de empresas de fachada.

PF concorda, bem assim acrescenta que o levantamento de tipologias de lavagem de dinheiro e
corrupção mediante o uso de empresas de fachada seria um bom livro que poderia ser trabalhado
ao longo do ano e sugere que haja uma coordenação e centralização das tipologias por parte do
Banco do Brasil, juntamente com o Ministério Público do Paraná.

RFB questiona se a ideia entraria em uma questão de tipologia ou seria uma reedição do livro do
COAF com um selo Enccla.

COAF expressa sua opinião, que devido aos grandes desafios da ação, talvez o livro não seria tão
útil, mas não se opõe.

PF afirma que seria um desafio pensar em um novo livro ou um encaminhamento para o Coaf,
sugerindo nova edição.

Apresentação BB – Tipologias

BB cita alguns casos envolvendo propina e lavagem de dinheiro com o uso indevido de vale tickets e
empresas de fachada. O BB afirma que é um desafio identificar essas ilegalidades, pois há casos de
corrupção  indireta  dentro  do  banco.  Apresenta  dados  referentes  a  São  Paulo,  onde  foram
encerradas 305 contas.

O  BB  Ressalta  a  importância  de  estudar  esse  tema como forma de  inibir  os  atos  ilegais,  pois
ocorrem com frequência.

O  BB  cita  empresas  que  operam  ilegalmente  no  mundo  virtual  e  apresenta  algumas  medidas
adotadas para inibir os atos ilegais, a exemplo da proibição do TED em espécie, pois só pode enviar
TED mediante débito em conta.

O MPF na videoconferência,  demonstra  interesse  para  se  voluntariar  a  participar  da  ação (R4.
Proposta(s) de aprimoramento normativo e/ou de medidas para o fortalecimento de controles, e
de mecanismos de intercâmbio de informações e comunicações aos órgãos responsáveis para as
devidas apurações, com vistas a evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de
dinheiro)  e  quer  trazer  a  discussão  a  respeito  da  disponibilização  do  CCS,   em  nível  de
relacionamento trazido pelo TST na última reunião. 

PF observa que o representante do TST não está presente na reunião.

MPF comenta que se recorda do representante do Superior  Tribunal de Justiça mencionar que
gostaria  de  apresentar  um  estudo  que  havia  feito  sobre  a  importância  do  CCS,  em  nível  de
relacionamento entre as empresas, representantes e os beneficiários finais. 

BCB  comenta  que  iria  entrar  em contato  com TST,  para  que  possa  explicar  melhor  o  que  foi
proposto  na  primeira  reunião  quanto  ao  CCS,  pois  uma  consulta  aberta  e  irrestrita  não  seria
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possível.  Ressalta  que já  é  possível  a  consulta,  basta  entrar  em contato com o BCB,  fazer  um
acordo, explicando o motivo que precisa, para que seja analisado e atendido. Porém, abrir para
consulta geral não há previsão no BC. 

COAF  afirma  que  precisa  de  um  maior  esclarecimento  do  produto  do  R4  para  entender  sua
participação.

PF concorda e sugere que na próxima reunião esse assunto seja levantado de forma definitiva,
sobre o produto do R4, se vai ser essa ideia do Ministério Público e do CCS, com relação ao acesso.
Também fica a questão da avaliação de riscos do R5.

Afirma que o R5 está muito ligado à apresentação das tipologias apresentadas pelo  MPPR e propõe
não definir  o  responsável  ,  mas sim que os  presentes  na  reunião  estudem o  trabalho  que  o
integrante trouxe na reunião para fazer sugestões se críticas, bem como para ter uma maior clareza
nas discussões e decisões do resultado 5.

Todos concordam.

ESPECIFICAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES:

Apresentação do estudo de 
tipologias de uso de 
empresas de fachada em 
investigações de LD e 
corrupção (R1)

CSJT, MPPR 2ª Reunião – 24/4, 14h30

Apresentação  do  estudo
sobre  a  atual  sistemática  de
registros de atos constitutivos
e alterações sociais nas juntas
comerciais  e  do
cancelamento de registros de
empresas  e  discussão  inicial
das  propostas  de  melhoria
(R3)

DREI, PF 3ª reunião 14/5, 9h30

Apresentação  do  estudo
sobre  a  atual  sistemática  de
concessão  e  cancelamento
dos  CNPJs  pela  Receita
Federal e discussão inicial das
propostas de melhoria (R3).

RFB e SRF‐DF, BB 2ª Reunião – 24/4, 14h30

Apresentação do estudo de 
experiências de outros países 
no controle da utilização de 
empresas de fachada para LD 
e corrupção (R2); 

AGU, MPDFT, PF 3ª reunião 14/5, 9h30

Apresentação do estudo 
sobre procedimentos de 
abertura de contas bancárias 

FEBRABAN, BCB, BB 4ª reunião, 11/06, 14h30
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por pessoas jurídicas (sob o 
enfoque dos cuidados para 
evitar as fraudes) e discussão 
inicial das propostas de 
melhoria (R3); 

Apresentação  do  estudo  de
propostas de aprimoramento
de  mecanismos  de
intercâmbio de informações e
comunicações  aos  órgãos
responsáveis para as devidas
apurações, e discussão (R4).

A definir Aguardar  para  definir
responsável  na  próxima
reunião 

Apresentação e discussão do
resultado parcial da avaliação
de risco (R5)

A definir Aguardar  para  definir
responsável  na  próxima
reunião

3. Encaminhamentos  

a) A apresentação do DREI prorrogada para a 3ª Reunião em 14/5/2019, às 14h30.
b) Alteração da 4ª Reunião para 11/06 às 14h30.
c) Sobre R5, optou‐se por não definir ainda, antes de analisar o produto do MPPR.

Brasília, 24 de abril de 2019.

Secretaria Executiva da ENCCLA
Coordenação‐Geral de Articulação Institucional

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
Secretaria Nacional de Justiça

Ministério da Justiça e Segurança Pública
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